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Hoofdroute vaccinatiestrategie
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COVID-19
vaccins

Kleinschalige 
distributie

Grootschalige
distributie

Instellingsart
s

Huisarts

Bedrijfsarts

GGD

Verpleeghuisbewoners

Mensen met een verstandelijke 
beperking wonend in instelling

60+ met een medische indicatie

60+ zonder een medische indicatie

60- met een medische indicatie

Zorgpersoneel

Mensen onder de 60 jaar
zonder medische indicatie

Prioriteit
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Onbekendheden vaccins

Geschiktheid Mogelijk niet alle vaccins voor iedereen geschikt

Productie Aantal vaccins en moment van levering 

Levering Logistieke eigenschappen, verpakking en levering (-70 
graden)
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Voortbouwen op 
• Basis van Griepvaccinatie, Pneumokokkenvaccinatie, Meningokokkenvaccinatie

• Beschikbaar komen van nieuwe informatie
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Distributie

LEVERING BIONTECH/PFIZER VACCIN

O rder voor
vac cins (1e dosis)

O rder  voor
m ateriaal

Verz endklaar
m aken en
transport
(2-8 gr C)

Reservering
(2e dosis)

Vaccinatie

1 dag 4 dagen

Af stemming vaccinvraag
– b eschikbaarheid
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Strategie en vaccinlevering
Vaccinatiestrategie Kabinet

GROEP 1 
• Verpleeghuisbewoners 
• Mensen met verstandelijke beperking wonend in een instelling
• Zorgmedewerkers van deze groepen (VPH, GHZ, thuiszorg)

Verwachte vaccinleveringen:  
• Eerst vaccin (BioNTech/Pfizer) meer gecentreerd aanbieden (spillage voorkomen)

– Grote batchomvang (ca. 1.000)
– Komt in meerdere tranches
– Diepgevroren vaccin
– Beperkte houdbaarheid op de vaccinatielocatie (ca. 4 dgn)

• Tweede vaccin (Moderna) ook verwacht vanaf januari, ook decentraal / kleinschalig aanbieden

7 Technische briefing | 9 december 2020



Invulling eerste groep
Informatie van 8 December: eerste levering Biontech/ Pfizer ~550.000 in januari

 Starten met zorgmedewerkers van verpleeghuizen vaccineren via GGD i.s.m. instellingen en 
arboartsen op centrale locaties

 BioNTech/Pfizer

 Daarna verpleeghuisbewoners van instellingen en mensen met verstandelijke beperking
Moderna

8 Technische briefing | 9 december 2020



Parallelle processen
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Voorbereiden BioNTech/ Pfizer 
voor

zorgpersoneel instellingen

Voorbereiden Moderna
voor bewoners instellingen

Vaccinatie zorgpersoneel door instellingen, bedrijfsarts
en GGD (centrale locatie)

Vaccinatie bewoners door 
instellingsartsen (decentraal)

Voorbereiden overige vaccinaties
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Einde presentatie
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