
De GGD staat voor een historische, ongekende vaccinatie-opgave. Met deze brief informeren we
u over de verdere versnelling van de boostercampagne. Er wordt ingegaan op de vernieuwde
opdracht aan de GGD Rotterdam-Rijnmond en de aanpassing van de vaccinatiestrategie en het
openen van vaccinatielocaties.

Maximale versnelling boostercampagne
Op maandag 13 december hebben de GGD ’en een herziene opdracht gekregen van VWS voor de
boostercampagne. De opdracht is om het zetten van boostervaccinaties maximaal te versnellen
zodat aan alle volwassenen (18+) in Nederland eind januari 2022 een boostervaccinatie is
aangeboden.
Het interval tussen laatste prik/besmetting is verkort van 6 naar 3 maanden. Iedereen van 60 jaar
en ouder is inmiddels uitgenodigd om een afspraak te maken. De komende dagen kunnen ook
ouderen boven de 60 met een interval tussen 3 en 6 maanden alsnog hun afspraak online maken.
Vanaf begin volgende week worden mensen onder de 60 jaar uitgenodigd op geboortecohort van
oud naar jong.

Omvang maximale versnelling:
- Landelijk: 6,8 miljoen 18-plussers, uitgaande van 3 maanden interval. Vanaf week 52: 1,5

miljoen prikken per week
- Regionaal: naar schatting circa 670.000 18-plussers. De komende weken wordt het aantal

prikken opgeschaald tot uiteindelijk een verdrievoudiging van de huidige aantallen.

Aanleiding: omikronvariant
De versnelling van de boostercampagne is noodzakelijk vanwege de nieuwe omikronvariant van
het coronavirus. Het effect van de omikronvariant is nog onzeker, maar de verwachting van het
RIVM is dat de omikronvariant zonder ingrijpen op heel korte termijn een nieuwe forse golf van
besmettingen oplevert. De omikronvariant is waarschijnlijk besmettelijker dan de huidige variant.
Door de boostervaccinatiecampagne maximaal te versnellen verwachten we een nieuwe piek in
de ziekenhuisopnames en in de rest van de zorgketen ten gevolge hiervan te verlagen. Een
booster draagt bij aan een betere bescherming tegen deze variant van het coronavirus. Wie
kortgeleden een boostervaccinatie heeft gehad of kortgeleden besmet is geweest met corona
heeft een kleinere kans om (opnieuw) besmet te raken en de omikronvariant over te dragen.
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Locaties
In totaal zijn er straks zeven vaccinatielocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond open om een
boostervaccinatie te halen. De vaccinatielocaties de Eendraght in Hellevoetsluis en Sportcentrum
Schuttersveld in Rotterdam zijn al open, hier komen nog vijf locaties bij. Deze 7 grootschalige
vaccinatielocaties in de regio leveren voldoende capaciteit om de boostercampagne uit te voeren.
Bij de keuze voor locaties is rekening gehouden met de regionale spreiding, noodzakelijke hoge
prikcapaciteit per locatie, de bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid en de
winterperiode.

Grootschalige vaccinatielocaties, inclusief maximale capaciteit, onafhankelijk van personele
beschikbaarheid

*Allen uiterlijk geopend voor 7 januari 2022

Personeel
Voor deze opdracht is heel veel extra personeel nodig. We gaan ons personeel voor de
boostercampagne zo efficiënt mogelijk inzetten, daarom beperken we ons tot 7 grootschalige
vaccinatielocaties. De werving is hiervoor ingezet en daar is al veel respons op. Ook worden
reguliere medewerkers van de GGD en gemeente ingezet en wordt samengewerkt met landelijke
en regionale (zorg)partners, waaronder de huisartsen, het Rode Kruis en Defensie. Op dit moment
is er vooral behoefte aan direct inzetbare (reeds opgeleide) medewerkers op cruciale functies.
Het grootste knelpunt momenteel is de praktijkscholing van nieuw personeel omdat dit op
bestaande grootschalige locaties gebeurt. Er is overleg met diverse samenwerkingspartners om
werving en opleiding te optimaliseren en versnellen.

Prioritering
Vanwege de maximale versnelling moeten we een prioritering aanbrengen in onze
vaccinatiestrategie.
1. De grootschalige boostercampagne geven we prioriteit. De reden hiervoor is dat het snelle

bescherming tegen ernstige ziekte oplevert bij een grote groep inwoners. Verder wordt
door het openen van een beperkt aantal grote locaties de benodigde inzet van schaars
beschikbare artsen geminimaliseerd.

2. Voor het vaccineren van bewoners van instellingen en niet-mobiele-thuiswonenden is
samenwerking met huisartsen en instellingen. Hierdoor kan er versneld worden in het
aantal boostervaccinaties.
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3. We proberen het fijnmazig vaccineren op minimale kracht door te zetten, zodat mensen
altijd voor een eerste of tweede vaccinatie in de regio langs kunnen blijven komen (op
afspraak of op vrije inloop op een kleinschalige locatie).

Met de prioritering in de uitvoeringsstrategie wordt ingezet op een grootschalige en snelle
bescherming met de boostervaccinaties. Het verder verhogen van de vaccinatiegraad in onze
regio pakken we zo snel als mogelijk in het nieuwe jaar weer op, waarbij er ook fijnmazig ingezet
gaat worden op het zetten van boostervaccinaties.

Fijnmazig vaccineren (1e en 2e vaccinatie)
Momenteel zet de GGD ook nog in op 1e en 2e vaccinaties in de wijken voor doelgroepen waar de
vaccinatiegraad achterblijft. Op de kleine locaties blijft vrije inloop mogelijk als het om de 1e en 2e

prik gaat. Ook is het mogelijk om met een afspraak voor een 1e of 2e prik langs te komen bij een
grootschalige (booster)locatie. Een boostervaccinatie op vrije inloop is niet mogelijk.
De komende periode communiceert de GGD welke fijnmazige locaties sluiten en welke paar
locaties openblijven in de betreffende gebieden, via sociale media en via
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/prikkenzonderafspraak .

Daarnaast wordt de intensieve samenwerking met netwerkpartners in gebieden voortgezet, om
zo de doelgroepen te bereiken die een vaccinatie overwegen maar nog met vragen zitten. Nieuwe
communicatiemiddelen worden nog ontwikkeld om beter aan te sluiten bij doelgroepen zoals
jongeren die met vragen zitten.

Communicatie en de media
Vandaag komt GGD Rotterdam-Rijnmond met een communicatiebericht naar buiten over de
nieuwe versnelling van de boostercampagne. Het zal u niet ontgaan zijn dat de nieuwe
ontwikkelingen tot onrust en drukte leiden, onder andere op de vaccinatielocaties en bij de
landelijke en regionale callcenters. Landelijk en regionaal is er veel aandacht voor juiste en tijdige
communicatie. De opgestelde communicatieboodschappen delen we met de
communicatieadviseurs in uw gemeente, zodat deze ook via de gemeentelijke kanalen gedeeld
kunnen worden.

Tot slot
Niet eerder was een vaccinatie-opgave in Nederland zo groot. Het wordt de komende periode erg
druk. Het zal niet allemaal vlekkeloos verlopen. Geduld is daarom belangrijk, iedereen komt aan
de beurt. Zorgprofessionals doen er alles aan om onder hoogspanning met veel inzet en motivatie
deze klus te klaren.
GGD Rotterdam-Rijnmond staat er dan ook niet alleen voor en werkt nauw samen met alle
zorgpartners in de regio, zoals huisartsen en ziekenhuizen. Alles wordt uit de kast gehaald om
deze maximale versnelling mogelijk te maken.
We vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. Wij danken de gemeenten voor de
prettige samenwerking en geleverde inspanningen om deze operatie te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Dr. Y.T.H.P.  van Duijnhoven
Directeur Publieke Gezondheid
GGD Rotterdam-Rijnmond
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