
 

 
 

                      Nieuwsbrief  -  15 april 2021 

Beste lezer, 

Via deze weg geven we graag even een korte update over het 

vaccinatieprogramma.  

Astrazeneca: alleen voor 60-plussers! 

Zoals u wellicht uit het nieuws heeft vernomen, is besloten om het Astrazeneca vaccin vanaf 

heden enkel aan mensen te geven die 60 jaar en ouder zijn. 

Op dit moment richten wij ons primair op de mensen van 60-65 jaar oud. In een later 

stadium zal dit waarschijnlijk uitgebreid gaan worden. Inmiddels is het vaccin ook voor de 

oudere doelgroep vrijgegeven. Dit betekent dat als u tot de kleine doelgroep behoort die 

niet mobiel genoeg is om aan de oproep van de GGD gehoor te geven, wij u ook thuis mogen 

vaccineren. Een aantal van u heeft dat al laten weten aan ons. Mocht u wel gevaccineerd 

worden en niet staat zijn om aan de GGD oproep op locatie te voldoen, dan mag u dat aan 

ons kenbaar maken. 

Risicogroepen: BMI boven 40 & Syndroom van Down 

Indien u ouder bent dan 16 jaar en jonger dan 60 met een BMI van boven de 40  of het 

syndroom van Down, dan wordt van u verwacht om zo spoedig mogelijk met de GGD contact 

op te nemen. U komt in aanmerking voor het mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). U kunt van 

ons hiervoor een extra brief verwachten of een telefoontje. Mocht u tot deze doelgroep 

behoren maar niet naar de GGD kunnen, dan kunt u ook thuis gevaccineerd worden. Een 

formulier hiervoor is bij ons te krijgen. 

Spillage 

Wij proberen van de vaccinaties die wij mogen geven geen enkel vaccin verloren te laten 

gaan. Een eenmaal geopend flacon moet dezelfde dag gebruikt worden en bevat ongeveer 

11 vaccins. Mocht u dus een oproep ontvangen dan verzoeken wij u zoveel mogelijk op tijd 

te komen of tijdig af te melden. Hiermee proberen wij te voorkomen dat wij aan het einde 

van de dag overhouden. Wij hanteren een reserve ofwel spillage lijst. Vandaag hadden wij 

een aantal mensen daarvoor benaderd maar omdat uiteindelijk toch een aanzienlijk deel van 

de genodigden later kwam dan gepland, moesten wij hen weer teleurstellen. Dus bij deze de 

oproep: Kom en kom op tijd!  Wilt u of lukt het niet, laat het ons weten! 

 

Meer informatie 

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Kijk voor meer informatie op de website 

coronavaccinatie.nl of bel met het landelijk publieksinformatienummer 0800 -1351 (tussen 

08:00 en 20:00 uur). U vindt ook informatie op thuisarts.nl. 

 

Hartelijke groeten namens het hele team, Wouter van Egmond 


