Geachte leden van de raad,
Via deze weg informeer ik u over de vaccinatiestrategie Covid-19. Het betreft de stand van
zaken d.d. 5 januari 2021. De vaccinatiestrategie Covid-19 wordt landelijk bepaald. In dit
bericht schets ik een beeld van de wijze waarop de vaccinaties worden georganiseerd. Tot
slot verwijs ik voor verdere informatie naar de Kamerbrief van 4 januari jl. met de daarbij
horende flowchart en roadmap en het aanvullende advies van het OMT en de
Gezondheidsraad van 5 januari jl..
Landelijke vaccinatiestrategie
Vanaf het begin van de Covid-19 pandemie heeft het Kabinet twee doelstellingen centraal
gesteld: het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en ervoor zorgen dat
de zorg niet overbelast raakt. Daarop aansluitend is de vaccinatiestrategie gericht op het
voorkomen en verminderen van (ernstige) ziekte en sterfte als gevolg van Covid-19. Dit
betekent dat, mede op advies van de Gezondheidsraad, gekozen is voor een strategie
waarbij begonnen wordt met het vaccineren van de meest kwetsbaren en hun zorgverleners.
Het doel is om in een zo kort mogelijk tijdsbestek zoveel mogelijk mensen te beschermen.
Naast de beschikbaarheid van en aantallen vaccins dient rekening gehouden te worden met
de geschiktheid van de verschillende vaccins voor de specifieke doelgroepen en de
logistieke kenmerken, leveringswijze, etc. die gepaard gaan met de diverse vaccins.
Afhankelijk hiervan kan de vaccinatiestrategie worden aangepast.
Wie wordt wanneer en waar gevaccineerd?
De aanpak van de vaccinatie is erop gericht om zoveel mogelijk mensen die dit willen te
vaccineren. Verder wordt nadrukkelijk ingezet op het benutten van de mogelijkheden om
mensen naar een vaccinatielocatie te kunnen laten komen. De Minister van VWS verwacht
dat alle Nederlanders die dat willen vóór het vierde kwartaal van 2021 kunnen zijn ingeënt.
Gelet op de samenwerking tussen partijen in de regio Limburg-Noord en de wijze waarop de
vaccinatiecampagne georganiseerd is, kunnen inwoners hier rond de zomer gevaccineerd
zijn. Uiteraard met in acht neming van de benoemde afhankelijkheden zoals beschikbaarheid
van vaccin. Welke doelgroepen worden wanneer gevaccineerd tegen COVID-19 en waar
gebeurt dat?
Vanaf

Doelgroep

6 januari 2021
8 januari 2021

zorgmedewerkers acute zorg
zorgmedewerkers verpleeghuizen,
kleinschalige woonvormen,
wijkverpleging, gehandicaptenzorg, Wmoondersteuning
jan. / feb. 2021 verpleeghuisbewoners, mensen met een
verstandelijke beperking
februari 2021
18-60 jarigen met medische indicatie
feb. / mrt. 2021 Intramurale ggz-cliënten en hun
zorgmedewerkers
maart 2021
60-plussers
april 2021
apr. / mei 2021

overige zorgmedewerkers
18-60 jarigen zonder medische indicatie

Waar
ziekenhuizen
centrale vaccinatielocatie

instelling / verpleeghuis
decentrale locaties
ggz-instelling
GGD / vier decentrale
locaties
eigen werkplek
centrale locatie en/of
huisartsenpraktijk

