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Landelijke planning

• EMA heeft vandaag positief geadviseerd over Biotech/Pfizer

• Landelijke aanpassing CoronIT en inrichting call center liggen op schema

• Start in heel Nederland op maandag 18 januari

• Voorafgaand op uiterlijk maandag 11 januari start van ‘uitvoeringstoets’ in 
drie regio’s: Hart voor Brabant, Rotterdam en Utrecht

• Volgorde:

1. Verpleeghuizen

2. Gehandicaptenzorg

3. Wijkverpleging en Wmo-ondersteuning

• Landelijk wordt besloten wanneer de opvolgende groep opgeroepen mag 
worden. Dit is afhankelijk van de opkomst.



Aanpak Brabant

• Landelijk besloten tot 25 locaties: 1 per GGD

• Brabant mag dus maar 3 locaties hebben en niet 4

• GGD’en hebben 3 locaties geselecteerd en zijn bezig met voorbereiding. 
Communicatie van locaties volgt zodra huurcontracten definitief zijn.

• GGD’en hebben elk een projectgroep, maar hele nauwe afstemming voor 
heel Brabant

• De veiligheidsregio’s en gemeenten ondersteunen

• Contactpersonen aangemeld namens RONAZ



Aangemelde contactpersonen

Voor Hart voor Brabant: Mary van Dortmans, Mary.vanDortmont@zgem.nl

Magriet Hommes, magriet.hommes@zgem.nl

Mogelijk sluit ook een arts aan

Voor Midden West Brabant: Roland Ansems, Roland.Ansems@thebe.nl

Janneke Kraan, Janneke.Kraan@thebe.nl

Voor Brabant Zuidoost: Charles Laury, bestuurder Zuidzorg, Charleslaury@zuidzorg.nl

Miriam Beerens, miriam.beerens@valkenhof.org

M.Hengeveld, m.hengeveld@zorginoktober.nl

Jody Cath, bestuurder SWZzorg, Jody.cath@swzzorg.nl

Marleen van Gils-Boertien, marleen.vangils@zorginoktober.nl
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Plannen afspraken

• 4 januari landelijk ‘go’ voor oproepen eerste doelgroep (verpleeghuizen) per brief en 
voor openstelling landelijk call center

• In HvB inplanbaar vanaf uiterlijk 11 januari. In WB en BZO vanaf 18 januari

• De werkgevers nodigen medewerkers uit per brief, op briefpapier van de werkgever.

• De werkgevers zorgen voor spreiding van afspraken van hun eigen personeel, 
bijvoorbeeld per week, en geven dit aan hun eigen mensen mee. 

• Er worden direct 2 afspraken gepland, via het landelijk callcenter. 

• Voor Pfizer plannen we met cyclus van 2x3 weken. De tweede afspraak wordt 
standaard op dag 21 gemaakt, en MOET binnen dag 19-23 ingepland worden.

• Het landelijk vaccinatie-afspraken nummer is van 11u-20u open, dit om de drukte van 
testen van 8-11u te vermijden.

• Dagen worden door het callcenter zoveel mogelijk volgordelijk volgepland, per locatie.

• Een medewerker kan aangeven welke locatie het meest geschikt is, ongeacht regio.

• De medewerker moet zich aanmelden op locatie met de brief en identificatiebewijs.

• Online een afspraak maken via het portaal is in deze eerste fase nog niet mogelijk.



Personeel: prikkers

De GGD moet haar reguliere processen voortzetten dus zet maar zeer beperkt 
eigen personeel in:

• Kernteam van prikkers uit eigen GGD

• Artsen/verpleegkundigen van zorginstellingen en arbo

• Bijstand Rode Kruis en Defensie

• Vrijwilligers uit maatschappij/oud-collega’s/opleidingsinstituten

• Marktpartijen

Niet-medici kunnen onder medisch toezicht worden ingezet in ‘verlengde arm 
constructie’, met beperkte training (landelijke opleiding)



Aanpak Q&A

• GGD’en publiceren Q&A op sharepoint-groep van het RONAZ

• Groeidocument: continu nieuwe landelijke informatie

• Alleen gevalideerde antwoorden. We communiceren ook wat we (nog) niet 
weten.



Aanmelden prikkers

Ieder die wil kan zich melden bij de GGD als prikker. Hiervoor heeft iedere 
GGD een eigen adres/contactpersoon:

• GGD Hart voor Brabant ikwilhelpenvaccineren@ggdhvb.nl

• GGD West-Brabant hrcorona@ggdwestbrabant.nl

• GGD Brabant Zuidoost coronavacatures@ggdbzo.nl
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