
(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

•
•

•
•



Kleinschalig vaccineren
bij GGD regio Utrecht



Wijziging visie kleinschalig vaccineren als 
gevolg van Corona



Kleinschalig vaccineren 
bij GGD regio Utrecht en waarom

Hoe
• Dichtbij de client->lokaal in iedere gemeente/bijna iedere 

woonplaats
• 1 tot 3 soms 4/5 priklijnen->daardoor ook wel meerdere dagen
• Beperkt aantal jeugdigen per tijdseenheid (kwartier)->10 tot 30
• Beperkt aantal jeugdigen op een sessie
• Vaccinatiesessies georganiseerd op doelgroepen (niet alles 

tegelijk)

Waarom: verhoging vaccinatiegraad
• Kleinschalig vaak overzichtelijk/toegankelijk
• In de buurt betekent weinig reistijd, vertrouwde omgeving, 

jongeren kunnen zelfstandig komen
• Meer locaties waar we heen gaan en meer dagen vaccineren dus 

meer ruilmogelijkheden
• Voor professionals vaak ook in eigen werkgebied



Organisatie groepsvaccinaties



Wie en wanneer



Groepvaccinaties uitgelicht
Groepsvaccinaties 9-jarigen
 elke woensdagmiddag gehele jaar 
 vrijwel elke woonplaats 
 2 locaties per woensdag
 vast vaccinatieteam
 1 tot 3 lijnen: opzet 2 lijnen op kleine locaties
 Aanbod alle (gemiste) vaccinaties
Groepsvaccinaties HPV 
 2x per jaar (maart/april en september/oktober) 
 4-5 weken; elke werkdag, 3 dagen 2 locaties en 2 dagen 1 locatie
 elke gemeente, soms 2 woonplaatsen per gemeente
 mix van vaste medewerkers, externe krachten, JGZ medewerkers
 2 tot 5 lijnen
 Toekomst: aanbod alle (gemiste) vaccinaties
Groepsvaccinaties MenACWY
 1x per jaar in voorjaar (mei/juni) 
 4-5 weken, elke werkdag behalve woensdag, 2 locaties, vrijdag 1
 elke gemeente, soms 2 woonplaatsen per gemeente
 mix van vaste medewerkers, externe krachten, JGZ medewerkers 
 2 tot 5 lijnen
 Toekomst: aanbod alle (gemiste) vaccinaties



Wie doet wat



Organisatie groepsvaccinaties

Kernteam:
• manager jeugdvaccinaties, 
• kwaliteitsfunctionaris en inhoudelijk coordinator,
• uitvoerend coordinator, 
• medisch verantwoordelijke, 
• planning&personeel



Wat doet het kernteam

• Jaarplanning (# priklijnen en dagdelen) a.h.v jaarcohorten:
 basisplanning + tijdspad 
• Locatieplanning: dicht bij de burger / decentraal 
• Personele planning: vast team, JGZ inzet, externen 
• Uitnodigen/communicatie RIVM 
• Materiaal en Logistiek (Opslag, Inpakken, Vervoer) 
• Klantcontact (telefonie, website, mail, chat, klachten) 
• Financiële administratie 
• Communicatie (intern & extern) 
• Uitvoering (het ‘prikken’): 
 taakomschrijvingen en coördinatoren
• Medisch Toezicht 
• Kwaliteitscontrole 



Basisplanning



Basisplanning ingezoomd



Rolverdeling op locatie

• Priklijn: administratie, prikker
• Centrale optrekplaats
• Coördinator
• Arts medische post (2 lijnen arts in lijn, vanaf 4 lijnen 2 

artsen)
• All rounder
• Logistiek ondersteuner: vanaf 3 lijnen



Indeling op locatie 

 Gescheiden in-en uitgang
 Priklijnen: administratie (digitaal + IC) ->prikker
 Optrektafel
 Tafel coördinator/arts
 Medische post













Resultaten vaccineren GGDrU

• Vaccinatiegraad over het algemeen hoger dan gemiddeld
• Weinig klachten/blij met vaccineren dichtbij en snel elders 

terecht kunnen
• Betrokken professionals: vast vaccinatieteam/coördinatoren
• Kwaliteit verhogend

Toekomst
Vaccineren dicht bij de jongere/ouder houden
Locaties die alle vaccinaties aanbieden
Bereiken groepen met een lage vaccinatiegraad
Vaccinatiegraad hoog houden: ziektes de wereld uit helpen!



Vragen
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