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VACCINATIEGRAAD

Bron: 
RIVM

• In de totale groep mobiele thuiswonenden gevaccineerd door de GGD is de vaccinatiegraad:

Gevaccineerd bij GGD % minstens 1 prik gehad % twee prikken gehad

90+ 72,4% 65,5%

85-89 83,9% 76,8%

80-84 89,9% 81,8%

75-79 89,3% 37,2%

70-74 84,4% 5,3%

65-69 60,2% 1,4%
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Doelgroepen

 Zorgmedewerkers langdurige zorg, (deel) personeel huisartsenpraktijken

 Mobiele thuiswonende 65+ doelgroep 

 Griepvaccinatie-doelgroep

 Alle mensen tussen 60 en 18 jaar

 Specifieke doelgroepen

 zoals Wadden, mobiele bewoners beschermd wonen, mobiele medisch hoogrisicogroepen thuiswonend 
< 60 jaar met Down en BMI > 40, ME, Olympische sporters etc.

 In regionale samenwerking asielzoekers en statushouders, arbeidsmigranten, maatschappelijke opvang

Aanpak 

 Reminderbrief 80-89 jarigen verzonden in de periode 20 – 29 april

 Afspraakportaal voor online afspraakplannen goed benut!

 Start Moderna vaccin deze week en Janssen vanaf week 21 (24 mei) op select aantal GGD-locaties
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Doelgroepen

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

 Niet mobiele thuiswonenden 60+

 Uitnodigen en deels vaccineren van mensen met syndroom van Down of morbide obesitas

 Uitnodigingen van de ‘griepvaccinatie’ groep

Aanpak

 Alle provincies, behalve Zuid-Holland en Gelderland, hebben voor hele doelgroep vaccin ontvangen

 Zuid-Holland en Gelderland ontvangen uiterlijk 17/5 laatste vaccin voor 1e prikken

 2e prikken in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gestart

 Griepvaccinatie-doelgroep, volgende week laatste uitnodigingen gepland (19-5)
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 Intramurale GGZ, alle 1e vaccinaties uitgeleverd

 Beschermd wonen

 Zorgmedewerkers al via GGD, mobiele bewoners start 12 mei

 Niet-mobiele bewoners gepland via thuisvaccinatie

 Ziekenhuismedewerkers , primair met direct patiëntcontact

 Extra vaccin ter beschikking gesteld, Janssen en Moderna

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

 Bewoners instelling met Specialist Ouderengeneeskunde of Arts Verstandelijk Gehandicapten

 Regulier afgerond, (permanente) veegronde Thuisvaccinatie

 16-18-jarigen – vallend onder zeer hoogrisico-groep – onderdeel veegronde

 Medische hoog-risicogroepen

 via ziekenhuis in afronding 2e prikken

 Vaccinaties via thuisvaccinatie en bij GGD lopende

 16-18-jarigen in voorbereiding
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 Asielzoekers

 medische risicogroepen en pilot gepland eind mei, medio juni uitrol hele doelgroep 

 Samenwerking tussen COA, GZA, en GGD

 Maatschappelijk opvang (MO) 

 o.a. dak- en thuislozen, vrouwen in vrouwenopvang, ongedocumenteerden

 GGD met o.a. CG MO, lokale zorgpartijen, straatdokters, huisartsen: start eind mei

 Justitiabelen DJI

 start eind mei voor gezonde populatie

 Defensie

 Defensie kent eigen gezondheidszorgsysteem

 start vanaf mei peletons- en uitzendingsgewijs
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 Arbeidsmigranten

 Vaccinatie bij de GGD indien haar/zijn leeftijdscohort aan de beurt is

 Extra aandacht voor bereiken van deze doelgroep

 Niet-ingezetenen > 4 weken in NL

 ism GGD GHOR, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken 
wordt gewerkt aan de uitvoering en communicatie voor deze doelgroep 

 Zeevarenden, start vanaf medio juni, meerdere maanden doorlooptijd

 Bewoners GGZ-WLZ ouderinitatieven, start deze week via Huisartsenposten

VACCINATIE OVERIGE GROEPEN 
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OPSCHALING 
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 Constante stroom van maximaal 2 mln vaccinaties per week 
(GGD, met inzet hulp van huisartsen en ziekenhuismedewerkers) 

 Additionele piekcapaciteit tot 0,5 mln vaccinatie per week door ziekenhuizen 
(bijv. in weekenden)

 Planvorming en ICT-voorzieningen nagenoeg gereed

 Inzet op overcapaciteit, leveringen van vaccins zijn onvoorspelbaar
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REGISTRATIE VAN 
VACCINATIEGEGEVENS

 Centrale registratie van belang voor:

 Monitoring van bijwerkingen

 Veiligheidsbewaking en handelen in geval van calamiteiten

 Monitoren vaccinatiegraad en vaccineffectiviteit 

 CIMS is ~78% compleet

 GGD’en leveren dagelijks gegevens waarvoor toestemming is verleend (~92% compleet)

 Gegevens van huisartsen zijn ~56% compleet

 Gegevens van o.a. instellingen langdurige zorg ~46% compleet

 Samen met uitvoerende partijen en ICT-leveranciers werkt RIVM 
aan het zo compleet mogelijk maken van het centrale register
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