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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 44, 24 december 2020  
 
 

Bestemd voor de leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en het Algemeen Bestuur van 

de GGD.  

 

Voor u ligt de bestuurlijke nieuwsbrief coronavirus (COVID-19). In de vorige nieuwsbrief is aangegeven 

dat vanwege de kerstvakantie er alleen op 31 december een bestuurlijke nieuwsbrief verschijnt. De 

ontwikkelingen rondom de start van de vaccinatieronde voor zorgpersoneel in de regio Zaanstreek-

Waterland geeft reden om toch deze week een bestuurlijke nieuwsbrief uit te doen. Mocht u vragen 

hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar IM@vrzw.nl. Wij wensen u fijne kerstdagen. 

 

Continuïteit en schaarste 
 
GGD Zaanstreek-Waterland start 18 januari 2021 in De Beuk in Purmerend met inenten zorgmedewerkers 
met het BioNTech/Pfizer-vaccin 
 
Op grond van de vaccinatiestrategie van het Kabinet zijn de eerste groepen die in aanmerking komen voor een 
vaccinatie medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.  
Het eerste vaccin wordt landelijk op 8 januari 2020 gezet. Op 11 januari 2021 volgt vaccinatie op de eerste drie 
locaties in Nederland. Zaanstreek-Waterland start op 18 januari 2021 met vaccineren.  
 
Eén centrale locatie 
In elk van de 25 GGD-regio’s wordt één centrale locatie aangewezen voor het vaccineren van de 
zorgmedewerkers. In de regio Zaanstreek-Waterland wordt Sportcomplex De Beuk in Purmerend de centrale 
vaccinatielocatie voor het coronavaccin voor zorgmedewerkers.  
De reden dat in deze fase van de vaccinaties met 25 centrale priklocaties gewerkt gaat worden, is dat het vaccin 
van BioNTech/Pfizer dat nu beschikbaar is, in grote hoeveelheden per verpakking wordt aangeboden. En het 
moet diepgevroren worden bewaard. Dat maakt het lastig om dit vaccin in kleine hoeveelheden te verspreiden 
naar bijvoorbeeld verpleeghuizen.  
 
Werkgevers, aanvankelijk verantwoordelijk voor de vaccinatie van hun personeel, hebben normaal gesproken de 
mogelijkheid om personeel binnen de eigen instelling te vaccineren. Maar ze hebben niet de ervaring om dit 
grootschalig in bijvoorbeeld sporthallen te doen. Daarom hebben de werkgevers (Actiz en Zorg Thuis) en het 
ministerie van VWS aan de GGD gevraagd de vaccinaties voor deze zorgmedewerkers uit te voeren. De GGD 
heeft veel ervaring met grootschalig vaccineren.  
 
Het sportcomplex is in afstemming met de betrokken gemeente en in overleg met de zorginstellingen gekozen 
om meerdere redenen. De locatie is erg geschikt door de centrale ligging in de regio en De Beuk is goed 
bereikbaar per auto en openbaar vervoer en heeft ruime parkeergelegenheid. 
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Verantwoordelijkheden 
De betrokken partijen hebben de verantwoordelijkheden voor deze fase van de vaccinaties verdeeld. Het RIVM 
is verantwoordelijk voor het aanleveren van de vaccins. VWS en het RIVM zijn verantwoordelijk voor de 
communicatie. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het uitnodigen van werknemers en het stimuleren van de 
vaccinatiebereidheid onder de werknemers. De GGD is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van 
de vaccinatiecampagne zoals de locatie, het personeel, het vaccineren zelf en de registratie.  
 
Uitnodiging zorgmedewerkers 
Vanaf 4 januari 2021 krijgen de medewerkers via hun werkgever een uitnodiging. De zorgmedewerker kan dan 
telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal. Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen 
bij welke van de 25 centrale GGD-locaties zij een vaccinatie krijgen. De inenting met het vaccin van 
BioNTech/Pfizer bestaat uit 2 prikken. Tussen de 2 inentingen zit 3 weken. Als een groep voor de vaccinatie aan 
de beurt is, krijgt deze bericht.   
In de uitvoering van landelijke vaccinatiestrategie werkt de GGD nauw samen met het ministerie van VWS, het 
RIVM en in het verband van GGD GHOR Nederland. Daarnaast heeft de GGD een regionaal 
afstemmingsoverleg vaccineren ingesteld waarin vertegenwoordigers van de verschillende zorgpartijen, zoals de 
ziekenhuizen, huisartsen, VVT en gehandicaptenzorg deelnemen.  
 
Voorbereidingen 
De voorbereidingen voor deze eerste fase van vaccineren zijn in volle gang. Zodra de landelijke protocollen zijn 
ontvangen, kan de GGD de procedures regionaal definitief inrichten. Ook voor ICT geldt dat op landelijke niveau 
hard aan het registratiesysteem wordt gewerkt. Het opzetten hiervan moet zorgvuldig gebeuren. Het doorlopen 
van een aantal testen is hierbij een belangrijke stap. Omdat het om een systeem gaat waarin medische 
gegevens komen te staan. Hier worden hoge eisen aan gesteld. Ook moeten voor de registratie gegevens uit de 
bijsluiter worden opgenomen. Deze bijsluiter is pas vrij gegeven nadat maandag het vaccin is goedgekeurd.  
 
De GGD is bezig met het instrueren van het personeel dat ingezet gaat worden op de vaccinatie-locatie en zal 
na de feestdagen de locatie gaan inrichten.   
 

 

Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te informeren. We houden u zo regelmatig op de hoogte van de 

stand van zaken rond de aangepaste maatregelen 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

H. Raasing      mr. F.H.J. Strijthagen 

Directeur Veiligheidsregio    Directeur Publieke Gezondheid 

 

 


