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Inleiding 

Van 3 oktober tot en met 7 oktober 2022 kunnen kinderen/jongeren een vaccinatie halen volgens het 
Rijksvaccinatieprogramma. Het vaccineren vindt onder andere plaats in de sportcentrum de Zandzee. In tegenstellingen tot 

vorige keren, zijn lange wachtrijen geconstateerd. Een behoorlijk aantal mensen is naar huis gegaan omdat zij niet lang 
wilden wachten. 
 

 
Vraag 1 
Wat is de reden van de lange wachtrijen?  

 
 
Antwoord 

Er zijn een aantal ontwikkelingen van invloed op de planning van de meest recente groepsvaccinaties.  

 De planning van de meest recente groepsvaccinaties is gemaakt op basis van de opkomst van de laatste twee jaar. 
De opkomst lag in deze jaren lager door de coronapandemie. De GGD heeft hierdoor steeds te veel personeel 
ingezet en tijdens deze vaccinatieronde hebben ze ervoor gekozen (op basis van de ervaring van de voorbije periode) 
dit efficiënter in te zetten ten behoeve van de dienstverlening op de consultatiebureaus.  

 Sinds dit jaar is het HPV-vaccin beschikbaar voor jongens. Ook worden vanaf dit jaar jeugdigen eerder tegen HPV 
gevaccineerd, namelijk in het jaar dat ze 10 worden. Jongeren die het vaccin hebben gemist, krijgen nog een keer de 
kans om de prik in te halen wanneer ze 14 jaar zijn of tussen de 16 en 17 jaar. De opkomst van deze nieuwe 
doelgroepen is gebaseerd op een inschatting. De ervaring gaat leren hoe dit in de toekomst gaat verlopen.  

 In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de wettelijke verplichting om per 1 januari 2022 het ‘informed 
consent’ principe te implementeren. ‘Informed consent’ is bij vaccinaties de juridische term voor de tweetrapsraket 

voor toestemming tot vaccineren. De eerste stap is informatie en toestemming voor de vaccinatie zelf. Dit betreft de 
geïnformeerde instemming met de medische handeling tot vaccineren. Deze eerste stap van ‘informed consent’ is 
sinds jaar en dag ingebouwd in de procedures en systemen. De tweede stap van ‘informed consent’ is nieuw en gaat 

over de geïnformeerde toestemming tot uitwisseling van de gegevens van de vaccinatie met derden, in dit geval met 
het RIVM, o.a. ten behoeve van het bijhouden van de vaccinatiegraad. Dit is een landelijke ontwikkeling. Deze 
tweede stap geeft een toegenomen administratieve last tijdens de groepsvaccinatie. Er is voorafgaand aan de 
groepsvaccinaties de ouders/ jeugdigen gevraagd om schriftelijke toestemming om de administratieve last tijdens de 

groepsvaccinatie te beperken. Echter van tevoren kon er niet ingeschat worden hoeveel van deze ouders deze 
schriftelijke toestemming ingevuld mee zouden nemen.  

 
Bovenstaand samengevat is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de personele bezetting deze keer te laag geweest 

waardoor er lange wachtrijen ontstonden. Met name bij de administratie.   
De GGD geeft aan dit heel vervelend te vinden voor alle jongeren en ouders en er alles aan doen om dit in de toekomst te 
voorkomen. Het is een uitzonderlijke situatie en dit wordt geëvalueerd zodat de volgende groepsvaccinatie weer zoals 

gewoonlijk op rolletjes loopt.   
 
Vraag 2 
In hoeverre sluit de vraag om een vaccinatie te halen aan bij het aanbod  om vaccinatie te zetten?  

 
Antwoord 
Uit het rapport van het RIVM Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021 blijkt dat in de regio 

Gooi en Vechtstreek de vaccinatiegraad vaak boven of rond het landelijk gemiddelde ligt. De opkomst in de afgelopen twee 
jaar ligt landelijk en ook bij ons regionaal lager i.v.m. de coronapandemie. Desondanks zijn er toch weer zo’n 7000 jeugdigen  
gevaccineerd.  
 

 
Vraag 3 
Hoeveel kinderen/jongeren zijn opgeroepen voor een vaccinatie in de week van 3 tot en met 10 oktober in de Zandzee en 
Hoeveel kinderen/jongeren hebben de vaccinatie gehaald?  

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2022-0017.pdf
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Antwoord 
HPV: 10.352 kinderen opgeroepen en opkomst 5752 (56%) 
DTP/BMR: 2176 opgeroepen en opkomst 1530 (70%) 

 
Vraag 4 
Worden de kinderen/jongeren die wel een oproep hebben gekregen om te vaccineren maar geen gebruik hebben gemaakt 
van het aanbod opnieuw opgeroepen?  

 
Antwoord 
Standaard krijgen kinderen die geen vaccinatie hebben gekregen een uitnodiging voor een (herhaal)oproep van het RIVM. 

 
 
 


