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Publiekssamenvatting

Vaccinatiegraad COVID-19 vaccinatie Nederland, 2021
Op 6 januari 2021 begon in Nederland de vaccinatiecampagne tegen
COVID-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Het belangrijkste
doel was om de kans op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 te
verkleinen. In Nederland zijn in 2021 vier COVID-19-vaccins gebruikt,
gemaakt door vier producenten: Pfizer, Moderna, AstraZeneca en
Janssen. Voor Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn 2 doses vaccin
aanbevolen, of 1 dosis na een infectie met het virus. Voor Janssen was 1
dosis genoeg. Voor mensen met een ernstige afweerstoornis waren om
medische redenen 3 vaccindoses nodig. Deze vaccinaties worden de
basisserie genoemd.
In 2021 zijn er naar schatting ruim 24 miljoen eerste en tweede
vaccinaties gezet. Aan het einde van 2021 heeft naar schatting 87,4
procent van de 12-plussers ten minste één vaccinatie tegen corona
gekregen. Voor de 18-plussers was dat 89,1 procent. Voor de basisserie
heeft naar schatting 84,4 procent van de 12-plussers zich laten
vaccineren en 86,0 procent van de 18-plussers. In verhouding hebben
meer mensen uit de oudere leeftijdsgroepen zich laten vaccineren dan
jongeren. Verder hebben in het oosten en zuidoosten van Nederland
meer mensen zich laten vaccineren dan in het westen. In enkele
gemeenten, zoals in de Biblebelt en grote steden, is de vaccinatiegraad
lager dan gemiddeld.
De boostercampagne begon vanaf 18 november 2021, als eerste voor
de oudste leeftijdsgroepen. Hiervoor zijn de vaccins Pfizer en Moderna
gebruikt. In totaal zijn er in 2021 ruim 4 miljoen boostervaccinaties
gezet. Twee maanden na de start had 56,6 procent van de 18-plussers
een booster ontvangen.
De vaccins zijn gegeven door de GGD’en (84,8 procent), huisartsen (9,4
procent) en overige uitvoerders, zoals zorginstellingen (5,8 procent).
Het RIVM krijgt informatie over het aantal vaccinaties dat in Nederland
is verdeeld, het aantal vaccinaties dat door de GGD’en is gezet
(CoronIT) en de vaccinaties die door huisartsen en overige uitvoerders
zijn geregistreerd in CIMS. In CIMS staan de vaccinaties waarvan
mensen toestemming gaven om de gegevens te delen met het RIVM.
Door de tijd heen zijn verschillende databronnen en methoden gebruikt
om in kaart te brengen hoeveel mensen in Nederland zijn gevaccineerd
(vaccinatiegraad). Dat hing af van de beschikbaarheid van de data over
de verdeelde en geregistreerde vaccinaties. Het RIVM rapporteerde elke
week over de vaccinatiegraad in Nederland. Ook gaf het gegevens door
aan European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) zodat
in de Europese Unie de vaccinatiegraad kon worden gevolgd. Daarnaast
publiceerde VWS data op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
Kernwoorden: vaccinatiegraad, vaccinatie, COVID-19, SARS-CoV-2,
coronavirus, basisserie, boostervaccinatie, boostervaccinatiegraad
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Synopsis

COVID-19 vaccination coverage in the Netherlands in 2021
On 6 January 2021, the vaccination campaign against severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the virus that causes
COVID-19, started in the Netherlands. The goal of the vaccination
campaign was to protect against severe illness and death due to COVID19. In the Netherlands, four COVID-19 vaccines were used in 2021:
Pfizer, Moderna, AstraZeneca and Janssen. The recommended number
of doses for the Pfizer, Moderna and AstraZeneca vaccines was 2 doses,
or only 1 following a coronavirus infection. For the Janssen vaccine, 1
dose was sufficient. For immunocompromised individuals, 3 doses were
recommended. These vaccinations formed the primary series.
In 2021, an estimated 24 million first and second vaccine doses were
administered. It is estimated that 87.4% of those aged 12 and over and
89.1% of those aged 18 and over received at least one dose by the end
of 2021. An estimated 84.4% of those aged 12 and over and 86.0% of
those aged 18 and over completed the primary series. Vaccination
uptake was generally higher in older age groups than in younger age
groups. In addition, the eastern and south-eastern regions of the
Netherlands had higher vaccination coverages than the western regions.
Some municipalities, such as those in the bible belt and the larger cities,
had a vaccination coverage below the national average.
The first booster campaign in the Netherlands, where the older age
groups were given priority, started on 18 November 2021. The Pfizer
and Moderna vaccines were used for this campaign. In total, more than
4 million booster vaccinations were administered in 2021. Two months
after the start of the campaign, the booster vaccination coverage for
those aged 18 years and over was 56.6%.
84.8% of vaccinations were administered by the Municipal Public Health
Services (GGDs), 9.4% by general practitioners, and 5,8% by other
vaccination administrators, including nursing homes. The National
Institute for Public Health and the Environment (RIVM) receives data on
the number of vaccine doses distributed in the Netherlands, the number
of doses administered by the GGDs as reported in CoronIT, and the
number of doses administered by GPs and other vaccination
administrators as reported in CIMS. CIMS contains the information on
vaccinations where those who were vaccinated consented to sharing the
data with RIVM.
Over time, depending on the availability of data in the various systems
on the distributed vaccines and registered vaccinations, different data
sources and methods were used to establish how many people were
vaccinated in the Netherlands (vaccination coverage). Based on the
data, the RIVM reported weekly updates on the vaccination coverage in
the Netherlands. Data was also shared with the European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC) to enable European monitoring
of the vaccination coverage. In addition, the Ministry of Health, Welfare
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and Sport published data on the Dutch government’s Coronavirus
Dashboard.
Keywords: vaccination coverage, vaccination, COVID-19, SARS-CoV-2,
coronavirus, primary series, booster vaccination, booster vaccination
coverage
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1

Inleiding

COVID-19 vaccinatie in Nederland van start
December 2019 startte een wereldwijde pandemie door het SARS-CoV-2
virus dat, net als in vele landen, ook in Nederland substantiële ziekte
(COVID-19) en sterfte veroorzaakte [1]. Al snel werden door
verschillende fabrikanten COVID-19-vaccins ontwikkeld en getest. Op 21
december 2020 werd het vaccin Comirnaty® van fabrikant
BioNTech/Pfizer door het Europees medicijnagentschap (EMA)
goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie (EU). Goedkeuring van
de vaccins Spikevax® (fabrikant Moderna), Vaxzevria® (fabrikant
AstraZeneca) en COVID-19 Vaccine® (fabrikant Janssen) volgden op
respectievelijk 6 januari, 29 januari en 11 maart 2021 [2-5]. Op 6
januari 2021 ging de COVID-19-vaccinatiecampagne van start in
Nederland. In de vaccinatiecampagne werden al deze 4 vaccins gebruikt
voor de basisserie en deze zijn ingezet op basis van advisering door de
Gezondheidsraad (Tabel 2).
Strategie en geprioriteerde doelgroepen
Alle volwassenen van 18 jaar en ouder (geboortejaar 2003 en eerder),
woonachtig in Nederland en ingeschreven in de Basisregistratie
Personen (BRP), kwamen bij de start van de vaccinatiecampagne in
aanmerking voor een basisserie COVID-19 vaccinatie. Ongeregistreerde
(arbeids)migranten, ongeregistreerde personen die langer dan één
maand in Nederland verbleven, Nederlandse diplomaten, militairen in
het buitenland, personen in detentiecentra en asielzoekers kwamen ook
in aanmerking voor een basisserie, net als personen woonachtig in
België of Duitsland en werkzaam in de Nederlandse gezondheidszorg. Bij
aanvang van de vaccinatiecampagne was er echter onvoldoende vaccin
beschikbaar om grote groepen personen tegelijk te vaccineren. Op 20
november 2020 werd de vaccinatiestrategie van het kabinet
gepubliceerd, die was op basis van advisering van de Gezondheidsraad
opgesteld (Tabel 1) waarbij het voornaamste doel was om ernstige
ziekte en sterfte als gevolg van COVID-19 en overbelasting van de
gezondheidszorg te verminderen [6, 7]. Na het besluit van het kabinet
werd prioriteit gegeven aan kwetsbare groepen (60-plussers en
medische risicogroepen) en zorgmedewerkers die met deze groepen in
contact kwamen, omdat zij een verhoogd risico lopen om risicogroepen
te besmetten en hun eigen inzetbaarheid van belang is om overbelasting
van de gezondheidszorg te voorkomen. Stapsgewijs volgden andere
geformuleerde doelgroepen en jongere leeftijdsgroepen (Tabel 1)[8].
In de loop van 2021 kwamen ook minderjarige doelgroepen in
aanmerking voor een basisserie COVID-19-vaccinatie, nadat de vaccins
voor deze groepen waren goedgekeurd door het Europees
medicijnagentschap (EMA). Vanaf 19 april kwamen medische
risicogroepen geboren in 2003, 2004 en 2005 (ten minste 16 jaar oud)
in aanmerking en vanaf eind juni ook personen met het syndroom van
Down, personen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse
griepvaccinatie en adolescenten met obesitas graad 2 of hoger, geboren
tussen 1 januari 2004 en 1 juli 2009. Vanaf juli 2021 kwamen alle
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adolescenten geboren in 2004-2009 in aanmerking, waarbij kinderen
geboren in 2009 een afspraak mochten maken wanneer ze 12 jaar oud
werden.
In juni werd gestart met een vaccinatieprogramma speciaal voor
zeevarenden. Binnen dit programma kwamen alle zeevarenden die
werkzaam waren op zeeschepen onder Nederlands vlag of in Nederlands
beheer in aanmerking voor een basisserie COVID-19 vaccinatie met het
COVID-19 Vaccine® (Janssen). Zwangere vrouwen kwamen vanaf 19
juli 2021 in aanmerking voor een basisserie COVID-19-vaccinatie,
omdat vanaf dat moment voldoende kennis beschikbaar was over de
veiligheid van vaccinatie tijdens de zwangerschap en de ziektelast van
COVID-19 tijdens zwangerschap duidelijker werd. In dat geval werd
gebruik gemaakt van een mRNA-vaccin, Comirnaty of SpikeVax [9].
Ernstig immuungecompromitteerde patiënten van 12 jaar en ouder
konden vanaf 6 oktober 2021 een derde COVID-19 vaccinatie ontvangen
binnen hun de basisserie. Zij ontvingen een uitnodiging voor deze derde
vaccinatie van hun medisch specialist. Voor een derde vaccinatie werd
gebruik gemaakt van een mRNA-vaccin. Nadat het gebruik van het
vaccin Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij kinderen vanaf 5 jaar in een
lagere dosering werd goedgekeurd door het EMA [10], besloot de
minister van VWS op 8 december 2021 op basis van advies van de
Gezondheidsraad dat kinderen geboren in 2010-2016 (ten minste 5 jaar
oud) met een verhoogd risico op ernstige COVID-19 wegens
onderliggende medische aandoeningen, ook in aanmerking kwamen voor
een COVID-19-vaccinatie. Vanaf 20 december konden zij gevaccineerd
worden. Op 10 december besloot de minister op basis van advies van de
Gezondheidsraad om de vaccinatie beschikbaar te stellen voor alle
kinderen geboren in 2010-2016 [11]. Deze groep kinderen kon vanaf
januari 2022 gevaccineerd worden, dus vanaf januari 2022 kwamen alle
kinderen die ten minste 5 jaar oud waren in aanmerking voor een
basisserie COVID-19-vaccinatie. Vanaf 18 november 2021 werd gestart
met de boostervaccinatiecampagne, waarbij de oudste leeftijdsgroepen
geprioriteerd werden. Tabel 1 geeft per maand beknopt weer welke
doelgroepen een afspraak voor een COVID-19-vaccinatie konden maken.
Een gedetailleerder overzicht is te vinden in tabel 9.3.2 van het
Surveillancerapport Rijksvaccinatieprogramma 2021 [6].
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Maand
in 2021
jan

feb

mrt

apr

mei

jun
jul

okt

nov

Tabel 1 Alle gespecificeerde doelgroepen en de maand waarin personen
behorend tot de doelgroepen een afspraak konden maken voor de basisserie
COVID-19-vaccinatie en de eerste COVID-19-boostervaccinatie in 2021 [12].

Doelgroepen basisserie

Medewerkers instellingen langdurige zorg,
ziekenhuismedewerkers COVID-19-zorg,
bewoners instellingen langdurige zorg,
verstandelijk beperkte personen wonend in
instelling, medewerkers huisartsenpraktijken,
mobiele thuiswonenden geboren in of eerder
dan 1935
Mobiele thuiswonenden geboren tussen 1936 1940, medewerkers van revalidatiecentra,
thuiswonenden geboren tussen 1956 – 1960,
medewerkers van
gehandicaptenzorginstellingen, intramurale
GGZ-cliënten en -medewerkers, medewerkers
wijkverpleging
Werknemers Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO), mobiele thuiswonenden
geboren tussen 1941 – 1946, specifieke
mobiele volwassen medische risicogroepen
Immobiele thuiswonenden1, mobiele
thuiswonenden geboren tussen 1947 – 1951,
specifieke medische risicogroepen geboren
tussen 1961 en 2003, minderjarigen van
minimaal 16 jaar oud behorend tot specifieke
medische risicogroepen en wonend in een
instelling, mobiele thuiswonenden geboren
tussen of in 1952 – 1955, 1961 en 1962
Specifieke medische risicogroepen geboren
tussen 1961 – 2003, minderjarigen van
minimaal 16 jaar oud behorend tot specifieke
medische risicogroepen, militairen geboren
tussen 1961 – 2003, iedereen geboren tussen
1963 - 1980
Iedereen geboren tussen 1981 – 2003
Zeevarenden
Minderjarigen behorend tot specifieke
medische risicogroepen die minimaal 12 jaar
oud zijn, alle minderjarigen geboren tussen of
in 2004 – 2009, die minstens 12 jaar oud zijn,
zwangere vrouwen
Ernstig immuungecompromitteerde patiënten
kunnen een derde vaccinatie halen als
aanvulling op de basisserie. Personen binnen
deze groep worden uitgenodigd door hun
medisch specialist.

Doelgroepen eerste
boostervaccinatie

Ziekenhuismedewerkers,
medewerkers
huisartsenpraktijken,
ambulancemedewerkers, personen
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Maand
in 2021

Doelgroepen basisserie

dec

Kinderen geboren in 2010-2016 met een
verhoogd risico op ernstige COVID-19 en Multi
Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)
wegens onderliggende medische aandoeningen

1

Doelgroepen eerste
boostervaccinatie
geboren in 1939 of eerder,
volwassen instellingsbewoners
met het Downsyndroom
Volwassenen werkzaam in de zorg
en maatschappelijke
ondersteuning die direct contact
hebben met patiënten en/of
cliënten, thuiswonende
volwassenen met het
Downsyndroom, immobiele
thuiswonende volwassenen

Personen die niet of alleen liggend per ambulance vervoerd kunnen worden óf vanwege
psychische redenen niet mobiel zijn.

Vaccins en uitvoerders
In Nederland werd in 2021 voor de basisserie gebruik gemaakt van vier
COVID-19-vaccins: Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), Spikevax®
(Moderna), Vaxzevria® (AstraZeneca) en COVID-19 Vaccine® (Janssen)
(zie Tabel 2). Twee van deze vaccins (Comirnaty® en Spikevax®)
werden in november en december 2021 ook ingezet voor de
boostervaccinatiecampagne. Sinds 1 november 2021, wordt Vaxzevria®
(AstraZeneca) niet meer gebruikt.

Pagina 12 van 56

RIVM-rapport 2022-0055

Tabel 2 Kenmerken van de COVID-19-vaccins die in 2021 werden gebruikt in Nederland [6].

Fabrikant

Merknaam Minimale
leeftijd
(jaar)

BioNTech/Pfizer

Type

Benodigde
doses
basisserie 3

Gewenste
interval
(weken)

Min-max
interval
(weken)

In gebruik
sinds

In gebruik als
booster

51

mRNA

2

3

3-6

Week 1 2021

Ja, sinds week 47

12

mRNA

2

4

3-6

Week 3 2021

Recombinant
vector
Recombinant
vector

2

6-12

4-14

Week 6 2021

Ja, sinds week 47,
halve dosis
Nee

1

-

-

Week 16 202

Nee

Moderna

Spikevax®

AstraZeneca

Vaxzevria® 18 2

Janssen

COVID-19
Vaccine®
1
2
3

18

In lagere dosering van 5-11 jaar dan vanaf 12 jaar.
Van 15 t/m 23 maart en van 2 t/m 5 april 2021 werd dit vaccin tijdelijk niet gebruikt. Op 8 april 2021 besloot de minister van VWS het gebruik van
Vaxzevria® bij personen jonger dan 60 jaar stop te zetten. Vanaf 1 november 2021 werd Vaxzevria® helemaal niet meer gebruikt in Nederland.
De basisserie is voltooid wanneer men het benodigd aantal doses ontvangen heeft. Indien men een SARS-CoV-2-infectie heeft doorgemaakt
voorafgaand aan de eerste dosis, volstaat daarna voor alle vaccins één dosis om de basisserie te voltooien.
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2

Methoden monitoring vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad
basisserie

2.1

Monitoring COVID-19 vaccinatie
De monitoring van de deelname aan de COVID-19 vaccinatie campagne
bestond uit verschillende elementen. In eerste instantie werd het totaal
aantal toegediende vaccinaties bijgehouden. Voor andere uitvoerders
dan de GGD liep de registratie hiervan in CIMS, zeker aan het begin van
de campagne, achter ten opzichte van het aantal toegediende
vaccinaties. Daarom werd er voor huisartsen en overige uitvoerders een
schatting gemaakt van het aantal toegediende vaccinaties op basis van
het aantal gedistribueerde vaccindoses. Deze schatting was alleen
mogelijk op landelijk niveau en niet op regionaal niveau en naar leeftijd.
Gegevens uit CoronIT en CIMS werden gebruikt om de vaccinatie
opkomst en -graad naar leeftijd en regio te monitoren. Hierdoor kon
worden bepaald welke groepen achterbleven, zodat aan de hand hiervan
gericht ingezet kon worden op fijnmazig vaccineren. Verder werden de
gegevens gebruikt om bijwerkingen te monitoren door
bijwerkingencentrum Lareb en om de vaccineffectiviteit tegen
ziekenhuis- en IC-opnames te monitoren.
Gegevens werden gedeeld via weekrapportages op de RIVM website, het
Coronadashboard van de Rijksoverheid, de vaccine tracker van het
ECDC en via open data (data.rivm.nl) (zie Tabel 3). Aanvullend op de
monitoring van de COVID-19 vaccinatiegraad, onderzoekt het RIVM in
samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de
vaccinatiegraad in subgroepen van de bevolking. Dit wordt via aparte
rapportages gepubliceerd [13].
Tabel 3 De elementen van monitoring COVID-19 vaccinatie met de frequentie en
link naar publicatie.

2.2

Output
Rapportage vaccinatiecijfers

Frequentie
Wekelijks op dinsdag

Coronadashboard
Rijksoverheid
Vaccin tracker ECDC

Twee keer per week op
dinsdag en donderdag
Twee keer per week op
woensdag en vrijdag

Open data

Wekelijks op woensdag

Publicatie
Wekelijkse update deelname
COVID-19 vaccinatie in
Nederland | RIVM [14]
Coronadashboard | COVID19 | Rijksoverheid.nl [15]
COVID-19 Vaccine Tracker |
European Centre for Disease
Prevention and Control
(europa.eu) [16]
COVID-19 dataset (rivm.nl)
[17]

Overzicht databronnen over de tijd
Vlak na de start van de vaccinatiecampagne was de landelijke registratie
in CIMS van vaccinaties uitgevoerd door huisartsen, zorginstellingen en
ziekenhuizen nog incompleet. Om het aantal vaccinaties uitgevoerd door
de ziekenhuizen te registreren, werd tot en met maart 2021 gebruik
gemaakt van publicaties op de website van het Landelijk Netwerk Acute
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Zorg (LNAZ). Het RIVM beschikte al wel direct over vaccinatiegegevens
van alle personen die door de GGD gevaccineerd werden en ontving
deze gegevens dagelijks vanuit CoronIT. Tevens waren sinds de start
van de campagne gegevens beschikbaar over het aantal vaccindoses dat
naar de uitvoerende partijen was gedistribueerd.
Vanaf juni 2021 werd de CoronIT data samen met de vaccinaties die
door huisartsen, ziekenhuizen en instellingen in CIMS waren
geregistreerd gebruikt om de opkomst en vaccinatiegraad per
geboortecohort en gemeente te bepalen.
Bijlage 1 toont een overzicht van de databronnen die gebruikt werden
om het aantal gevaccineerden en de opkomst en vaccinatiegraad zo
volledig mogelijk te bepalen en weer te geven in de wekelijkse
vaccinatierapportages.
Om het aantal gevaccineerde personen te rapporteren aan ECDC werd
tot en met 24 mei 2021 gebruik gemaakt van dezelfde databronnen als
de databronnen om het aantal gevaccineerde personen in de
weekrapportages te publiceren. Vanaf april 2021 werd in beide gevallen
gebruik gemaakt van CoronIT en een geschat aantal vaccinaties door
huisartsen, ziekenhuizen en instellingen op basis van gedistribueerde
vaccindoses van Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
(DVP) van het RIVM. Zie hoofdstuk 2.4 voor meer informatie over de
schattingen. Deze twee databronnen werden tot eind 2021 gebruikt voor
de rapportage aan ECDC. Vanaf 1 juni 2021 werd voor de
weekrapportages aanvullend gebruik gemaakt van vaccinatiegegevens
in CIMS, zodat rapportage naar leeftijd mogelijk was. Voor de
rapportage aan ECDC is in 2021 geen gebruik gemaakt van CIMS,
omdat aan ECDC niet naar leeftijd werd gerapporteerd en er nog geen
continue datastroom was voor het aantal gevaccineerden door overige
uitvoerders en huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS.
Zie Bijlage 1 voor details over de databronnen en bijbehorende
indicatoren.
2.3

Databronnen en –stromen
Voor de monitoring van het aantal toegediende COVID-19 vaccinaties in
2021 werd gebruik gemaakt van twee soorten data: registraties van
toegediende vaccinaties en cijfers over het aantal vaccindoses dat
gedistribueerd werd aan uitvoerders anders dan de GGD’en. In het begin
van de vaccinatiecampagne was het landelijk registratiesysteem CIMS
incompleet voor vaccinaties toegediend door uitvoerders anders dan de
GGD’en. Om een volledig beeld te krijgen is op basis van
gedistribueerde vaccindoses (uit RIVM-DVP gegevens) een schatting
gemaakt van het aantal toegediende vaccinaties door huisartsen en
overige uitvoerders. Zie hoofdstuk 2.4 voor meer informatie over de
schattingen. Omdat in CIMS alleen personen geregistreerd zijn die
toestemming hebben gegeven voor het delen van hun gegevens met het
RIVM, is voor het monitoren van de toegediende vaccinaties door de
GGD’en gebruik gemaakt van CoronIT, waarin ook een beperkte nietherleidbare set data beschikbaar is van personen die geen consent
hebben gegeven voor CIMS.
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Data uit drie verschillende bronnen werd gebruikt om de
vaccinatiecijfers te berekenen:
o CoronIT: betreft een beperkte niet-herleidbare dataset met alle
vaccinaties, die zijn toegediend door de GGD, ook vaccinaties die
niet in CIMS staan. De GGD houdt álle toegediende vaccinaties
bij in CoronIT. Deze dataset omvat dus ook mensen die inmiddels
overleden of geëmigreerd zijn. Vanaf 14 september werden zelfgerapporteerde COVID-19 of een positieve COVID-19 test
voorafgaand aan vaccinatie toegevoegd aan deze dataset.
o CIMS: betreft alleen de vaccinaties toegediend door de GGD en
overige uitvoerders waarvoor toestemming is gegeven om te
mogen delen met het RIVM (i.e., opt-in)[18]. In CIMS zit het BRP
bestand, dat dagelijks wordt bijgewerkt. CIMS data is niet
anoniem en is niet toegankelijk voor Centrum EPI van het RIVM.
Deze data gebruikt Centrum EPI dan ook niet direct voor
analyses en rapportages in verband met herleidbaarheid naar
personen. EPI ontvangt de geanonimiseerde CIMS data, die
dataset heet BI-CIMS. Of een persoon voorafgaand aan de eerste
vaccinatie een SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt ontbreekt
echter in deze dataset. Daarom kon op basis van deze dataset
niets gezegd worden over of een persoon de basisserie heeft
afgerond na één vaccinatie na een SARS-CoV-2 infectie.
o RIVM-DVP: betreft data over het aantal gedistribueerde
vaccindoses aan de niet-GGD uitvoerders.
In het bronsysteem van GGDGHOR worden de meeste vaccinaties
geregistreerd, namelijk alle vaccinaties die zijn gezet door de GGD’en.
In 2021 kwamen deze gegevens over door de GGD toegediende
vaccinaties op twee manieren bij het RIVM binnen. Ten eerste kwamen
gegevens binnen via CIMS waarin de vaccinaties met toestemming voor
centrale registratie zijn geregistreerd. Ten tweede kwamen gegevens
binnen via rechtstreekse levering aan Centrum EPI van data over alle
vaccinaties toegediend door de GGD (CoronIT). Deze rechtstreekse
levering betrof een beperkte niet-herleidbare dataset en werd sinds de
start van de campagne dagelijks gedeeld met Centrum EPI. Vanaf 15
maart 2021 werd hiervoor een geautomatiseerde gegevensstroom
gerealiseerd, die elke nacht wordt ververst. Deze dataset bevat
gegevens over het geboortejaar en de woongemeente van
gevaccineerden. Ook bevat deze dataset per gevaccineerde informatie of
deze een SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt. Informatie over een
doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie is afkomstig uit teststraten data van
GGD GHOR Nederland of via zelfrapportage door de gevaccineerde door
middel van een vragenlijst bij het maken van de vaccinatieafspraak.
Hierdoor was het vanaf 14-09-2021 mogelijk om personen jonger dan
80 jaar die een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt voordat ze 1
vaccinatie uit de basisserie ontvingen mee te tellen als ‘basisserie
afgerond’.
De datastromen van vaccinatiegegevens vanuit bronsystemen naar het
RIVM die gebruikt worden voor de monitoring van de implementatie van
de COVID-19 vaccinatie zijn weergegeven in Figuur 1.
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*Alleen personen die toestemming hebben gegeven voor het delen van hun gegevens met
het RIVM worden in CIMS geregistreerd.

Figuur 1 Datastromen van vaccinatiegegevens naar het RIVM. De datastromen
van CIMS, CoronIT en gedistribueerde vaccins naar het RIVM bestaan vanaf de
start van de vaccinatiecampagne. Afkortingen: BRBA, registratiesysteem voor
zorgprofessionals; BICIMS, anonieme CIMS data voor EPI-RIVM; CIMS, COVIDvaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem; CoronIT, registratiesysteem GGD;
GGD GHOR Nederland, Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en Geneeskundige
Hulpverleningsorganisaties in de Regio; ZKVI, Ziekenhuizen kunnen vaccinaties
invoeren.

2.4

Schattingen op basis van gedistribueerde vaccindoses
Vanaf 02-02-2021 werden er schattingen van het aantal toegediende
eerste en tweede vaccinaties gerapporteerd voor instellingen en vanaf
23-02-2021 voor huisartsen op basis van gedistribueerde vaccindoses in
opdracht van het RIVM [19]. Hiervoor moesten verschillende aannames
worden gedaan. Deze aannames werden met het beschikbaar komen
van nieuwe inzichten continue verbeterd. Grote correcties in de data zijn
altijd gecommuniceerd middels een nieuwsbericht (12, 19). Correcties
zijn ook weergegeven in Bijlage 2 van dit rapport. In de paragrafen
2.4.1 t/m 2.4.6 staat beschreven welke aannames gemaakt zijn over de
verdeling van vaccinaties, spillage, vaccinatietempo, aantal doses per
flacon en over de uiterlijke toediening van gedistribueerde vaccins door
huisartsen en overige uitvoerders.

Pagina 18 van 56

RIVM-rapport 2022-0055

2.4.1

Verdeling vaccinaties
Voor gedistribueerde doses vaccin was niet bekend of deze doses
eerste-, tweede- of boostervaccinaties betroffen. Daarom zijn er
aannames gemaakt om het aantal eerste en tweede vaccinaties te
schatten:
• Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) (COM):
o Tot en met week 12 werd aangenomen dat leveringen aan
zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering
plaatsvonden tweede doses betroffen.
o Vanaf week 13 werden COM-leveringen aan uitvoerders
anders dan huisartsen en de GGD verdeeld als 64% eerste en
36% tweede dosis. Dit is naar rato toegekend op basis van de
verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het
rapport van 30-03-2021.
o Vanaf week 17 werd aangenomen dat alle COM-leveringen
aan overige uitvoerders tweede doses waren.
• Spikevax® (Moderna) (SPX):
o Tot en met week 21 werd aangenomen dat alle tweede doses
exact 4 weken na de eerste doses zijn toegediend.
o Vanaf week 22 werd de verdeling gebaseerd op de verdeling
zoals in CIMS. Vanwege een vertraging in registratie in CIMS
werd ervoor gekozen om het gewogen gemiddelde te nemen
van de verdeling eerste en tweede doses voor uitvoerders
anders dan huisartsen en GGD’en van de twee afgeronde
weken vóór de laatst afgeronde week.
• Vaxzevria® (AstraZeneca) (VAX):
o Vanaf week 18 werden tweede doses VAX toegediend. Voor
deze week werd uitgegaan van een verdeling van 60% eerste
en 40% tweede dosis.
o Voor week 19 werd deze verdeling respectievelijk 70%/30%.
o Vanaf week 20 werd aangenomen dat het 100% tweede
doses betrof.
• COVID-19 Vaccine Janssen® (JANSS):
o Alle JANSS doses werden geteld als eerste dosis.

2.4.2

Spillage
In de schattingen voor toegediende vaccinaties door huisartsen en
overige uitvoerders op basis van gedistribueerde doses werd rekening
gehouden met spillage van vaccins. Tot 13-04-2021 werd voor alle
vaccins uitgegaan van vijf procent spillage. Omdat na evaluatie bleek
dat in praktijk minder verspilling plaats leek te vinden, werd sindsdien
gerekend met één procent spillage vanaf de start van de
vaccinatiecampagne [20].

2.4.3

Vaccinatietempo
De aanname t.a.v. het vaccinatietempo door huisartsen en overige
uitvoerders was dat de gedistribueerde vaccins toegediend werden vanaf
de dag van levering bij de huisartsen en overige uitvoerders in de
daaropvolgende dagen. De aannames hiervoor werden over de tijd
aangepast (zie Tabel 4).
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Tabel 4 Aannames over het vaccinatietempo per vaccin over de tijd.

Vanaf-datum

COM1

Diepgevroren COM1

SPX1

VAX1

02-02-2021

Vier dagen2

Niet in gebruik

Vier2

Niet in gebruik

23-02-2021
09-03-2021

Vier dagen 2,3
Vier dagen 2,3

Tien dagen2,3
Tien dagen2,3

Negen werkdagen2
GGZ-instellingen:
Tien werkdagen2

Tien werkdagen4
Tien werkdagen4

13-04-2021
1
2
3
4

Vijf dagen2

Veertien dagen2

Andere instellingen
en huisartsen:
Negen werkdagen2
Veertien dagen2

Veertien dagen2

COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); Diepgevroren COM = Comirnaty®
(BioNTech/Pfizer) -75◦C; SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria®
(AstraZeneca)
Inclusief dag van levering
Door de huisartsenposten (HAPs) alleen op werkdagen
Exclusief dag van levering voor huisartsen, inclusief dag van levering voor instellingen

2.4.4

Vaccinatiestop Vaxzevria
Er werd aangenomen dat van het vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) in
de periode van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 geen
vaccinaties zijn toegediend omdat het gebruik van dit vaccin in die
periodes tijdelijk werd stopgezet.

2.4.5

Doses per flacon
Sinds het gebruik van de schattingen op 02-02-2021 werd uitgegaan
van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) en 10
doses per flacon voor Spikevax® (Moderna). Voor Vaxzevria®
(AstraZeneca) en het COVID-19 Vaccine® (Janssen) werden hiervoor
respectievelijk 11 en 5 doses per flacon aangehouden. Deze aantallen
werden gedurende het hele jaar gebruikt voor zowel de wekelijkse
vaccinatierapportages als voor de registratie van het aantal
gevaccineerde personen bij het ECDC.

2.4.6

Einde toediening bij huisartsen en overige uitvoerders
Na overleg met huisartsen bleek dat leveringen van het Vaxzevria®
(AstraZeneca) vaccin in de praktijk vaak niet volledig binnen 14 dagen
werden gebruikt. Doses van de eerste levering werden regelmatig
bewaard en gebruikt voor zowel eerste als tweede vaccinaties. Om die
reden werd vanaf 07-07-2021 het aantal vaccinaties toegediend door de
huisartsen vastgezet. Voor overige uitvoerders gold dat er vanaf 11
november 2021 geen vaccinaties in de basisserie meer werden
toegevoegd aan de schattingen. De reden hiervoor is dat het aantal
eerste en tweede doses gebaseerd werd op het aantal gedistribueerde
vaccins, waarbij vaccins die gebruikt worden voor de basisserie en de
boostercampagne vanaf dit moment niet meer te onderscheiden waren.

2.5

Berekening opkomst en vaccinatiegraad basisserie
Voor de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad basisserie
werden verschillende tellers gebruikt (Tabel 5). Op landelijk niveau
bestond de teller voor de opkomst en vaccinatiegraad basisserie uit de
data van GGD GHOR uit CoronIT, aangevuld met het geschatte aantal
doses in de basisserie voor huisartsen en overige uitvoerders. Zie
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hoofdstuk 2.4 voor meer informatie over deze schatting. Omdat deze
schatting op basis van gedistribueerde doses alleen op landelijk niveau
gemaakt kon worden en niet op gemeenteniveau en naar
geboortecohort, werden er verschillende tellers gebruikt voor
rapportages op landelijk niveau dan voor rapportages op
gemeenteniveau. De teller op basis van geregistreerde vaccinaties uit de
data van GGD GHOR aangevuld met het geschatte aantal doses op basis
van uitgereden doses werd ook gebruikt in de rapportages aan het
ECDC. Voor 18 jaar en ouder omvat de teller vaccinaties van personen
geboren in 2003 en eerder en voor 12 jaar en ouder is dit 2009 en
eerder.
De teller die werd gebruikt voor de berekening van de opkomst en
vaccinatiegraad van de basisserie naar geboortecohort en gemeente is
data van GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens
uit CIMS voor andere uitvoerders. De teller omvat niet alle vaccinaties
toegediend door huisartsen of overige uitvoerders, omdat eerdere
registraties in CIMS kunnen vervallen door bijvoorbeeld correcties van
foutieve registraties of wanneer personen geen toestemming voor
registratie geven of deze intrekken. Doordat CIMS alleen
vaccinatiegegevens bevat van personen die toestemming hebben
gegeven voor het registreren van deze gegevens, is de opkomst en
vaccinatiegraad per geboortecohort en gemeente een onderschatting
van de werkelijke opkomst en vaccinatiegraad.
Ook werd er gebruik gemaakt van verschillende noemers om de
opkomst en vaccinatiegraad te berekenen. Voor de opkomst voor
tenminste één dosis en voor de vaccinatiegraad van de basisserie werd
op landelijk niveau gebruik gemaakt van de noemer van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), 1 januari 2020. Dit is dezelfde noemer
als in de rapportages van het ECDC. Om de Nederlandse cijfers in
overeenstemming te laten zijn met de cijfers die ECDC voor Nederland
publiceert is ervoor gekozen om dezelfde noemer te gebruiken.
Voor de opkomst voor tenminste één dosis en voor de vaccinatiegraad
naar geboortejaar werd gebruik gemaakt van noemer-data uit CIMS van
maart 2021. Deze noemer is gebaseerd op de Basisregistratie Personen
(BRP). De noemer werd voor de basisserie niet geüpdatet naar een
recentere noemer omdat vanuit CoronIT niet achterhaald kon worden of
personen zijn overleden of geëmigreerd. Deze personen konden niet uit
de teller gefilterd worden en daarom is er voor gekozen om deze
personen ook niet uit de noemer te filteren. Dit zou namelijk geleid
hebben tot een overschatting van de vaccinatiegraad.
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Tabel 5 Gebruikte inwoneraantallen als noemers in de verschillende rapportages
voor de basisserie

Rapportage

Teller

Noemer

Landelijke
vaccinatiegraad 12+
en 18+ en ECDC

CoronIT, aangevuld
met het geschat
aantal doses voor
huisartsen en overige
uitvoerders
CoronIT, aangevuld
met gegevens uit
CIMS

CBS, 1 januari
2020

Vaccinatiegraad naar
geboortecohort en
gemeente
2.6

CIMS, maart 2021

Aantal
inwoners
12+: 15.252.908
18+: 14.070.340

12+: 15.522.794
18+: 14.363.861

Gegevens over een doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie
Vanaf begin september 2021 ontving Centrum EPI via CoronIT gegevens
over een doorgemaakte een SARS-CoV-2 infectie, afkomstig uit
teststraten van GGD GHOR Nederland en/of via zelfrapportage door de
gevaccineerde bij het maken van een afspraak. Personen die jonger zijn
dan 80 jaar en maar één vaccinatie hebben ontvangen na een SARSCoV-2 infectie kunnen hierdoor meetellen als zijnde basisserie afgerond.
In CIMS zijn er géén gegevens beschikbaar over een doorgemaakte
SARS-CoV-2 infectie, waardoor personen die door andere uitvoerders
dan de GGD zijn gevaccineerd niet meetellen als volledig gevaccineerd
indien ze één vaccinatie hebben ontvangen na een SARS-CoV-2 infectie.
Dit leidt tot een kleine onderschatting van de vaccinatiegraad bij de
weergave van de vaccinatiegraad naar geboortejaar en gemeente. De
landelijke vaccinatiegraad werd berekend op basis van gegevens uit
CoronIT aangevuld met schattingen voor niet-GGD uitvoerders. Ook bij
deze schattingen kon geen rekening gehouden worden met een SARSCoV-2 infectie bij het berekenen van de vaccinatiegraad voor de
afgeronde basisserie.
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3

Methoden vaccinatiegraad COVID-19 boostervaccinatie

3.1

Booster schattingen
Evenals voor de basisserie, bleven ook de registraties van de booster in
CIMS achter bij andere uitvoerders dan de GGD. Daarom zijn er vanaf 5
december 2021 schattingen gemaakt op basis van gedistribueerde
doses. De aannames van deze schattingen zijn anders dan aannames
die gebruikt zijn voor de basisserie. Dit omdat er onder andere geen
vaccinschaarste was, waardoor er hoogstwaarschijnlijk ruimer werd
besteld.
Er werd aangenomen dat alle gedistribueerde doses Spikevax®
(Moderna) en Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) naar andere uitvoerders
dan de GGD vanaf 18-11-2021 als boostervaccinatie werden toegediend.
Voor ziekenhuizen, huisartsenposten en instellingen met een medische
dienst werd aangenomen dat 60% van de uitgeleverde doses in de
eerste week werden toegediend, 20% in de tweede week en 20% in de
derde week. Over deze schatting werd een correctiefactor van 0,7
toegepast om rekening te houden met ruime bestelling en vaccinaties
die niet konden worden toegediend door een (recente) SARS-CoV-2
infectie. Een schatting voor toegediende boostervaccinaties bij defensie
werd in eerste instantie gemaakt op basis van rondvraag bij defensie.
Vanaf 10-01-2022 werd voor defensie gebruik gemaakt van het model
op basis van gedistribueerde doses. Voor boostervaccinaties toegediend
door huisartsen was het niet mogelijk om een schatting te maken op
basis van gedistribueerde doses. Zij kregen zelf geen doses geleverd
vanuit het RIVM. Dit liep via de GGD. Tot en met 26-12-2021 werd het
aantal vaccinaties geschat op basis van het aantal door de GGD aan
huisartsen uitgeleverde opgetrokken spuiten. Vanaf 27-12-2021 werd
het aantal boostervaccinaties toegediend door huisartsen gebaseerd op
geregistreerde vaccinaties in BI-CIMS, waarover een correctie van 1,075
werd toegepast om te corrigeren voor opt-out bij CIMS registratie.

3.2

Aannames CIMS voor labelen booster
Omdat het registratiesysteem van instellingen om gegevens te kunnen
aanleveren aan CIMS nog niet meteen een boosterlabel kon toevoegen,
werd in eerste instantie de aanname gedaan dat alle toegediende
vaccinaties na 29-11-2021 boostervaccinaties waren. Deze werden niet
door de uitvoerder zelf, maar door het RIVM in CIMS gelabeld als
boostervaccinatie. Vanaf midden februari 2022 konden de meeste
instellingen data over boostervaccinaties wel zelf gelabeld als
boostervaccinatie aanleveren. De ongelabelde vaccinaties werden door
het RIVM in CIMS gelabeld als booster, op basis van de aanname dat
alle vaccinaties toegediend na 29-11-2021 boostervaccinaties waren.

3.3

Gebruikte noemer
De noemer wordt ieder jaar geüpdatet, zodat de noemer overeenkomt
met de actuele populatieaantallen. Voor de boostervaccinatiegraad werd
de CIMS-noemer van december 2021 gebruikt tot met week 2 2022 (18
jaar en ouder: 14.303.347). Vanaf week 3 2022 werd de CIMS-noemer
van januari 2022 gebruikt (18 jaar en ouder: 14.292.357, 12 jaar en
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ouder: 15.457.230). Deze noemer werd zowel gebruikt voor de
landelijke boostervaccinatiegraad als voor de boostervaccinatiegraad
naar geboortejaar en gemeente.
3.4

Toegepaste filters
Om de boostervaccinatiegraad te monitoren werd er een filter toegepast
om de aanwezigheid van een BSN-nummer, zowel in BICIMS als in
CoronIT. Hierdoor werden alleen personen die woonachtig waren in
Nederland op het moment van het zetten van de vaccinatie en die een
BSN hadden meegenomen in de teller. In de noemer werden ook alleen
personen met een BSN-nummer meegenomen.
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4

Resultaten monitoring basisserie

In Nederland werd in 2021 gevaccineerd door de GGD (84,8% van het
totaal aantal gezette basisserie vaccinaties), huisartsen (9,4% van het
totaal aantal gezette vaccinaties) en overige uitvoerders (5,8% van het
totaal aantal gezette vaccinaties), waaronder ziekenhuizen en
verpleeghuizen. Figuur 1 geeft het verloop van de opkomst en
vaccinatiegraad basisserie voor het jaar 2021 weer. Hierin valt een
kleine stagnatie van de opkomst in maart 2021 op, waarschijnlijk ten
gevolge van de tijdelijke pauze van het gebruik van Vaxzevria®
(AstraZeneca). Medio juli is een afvlakking in zowel opkomst als
vaccinatiegraad te zien. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat
iedereen ouder dan 12 jaar vanaf dat moment in aanmerking kwam voor
een COVID-19 vaccinatie.
Vanaf juli 2021 kwamen alle personen van 12 jaar en ouder (geboren in
2009 en daarvoor) in aanmerking voor vaccinatie. Hierdoor is er een
stijging in opkomst en vaccinatiegraad in de populatie van 12 jaar en
ouder vanaf juli 2021. Daarnaast kwamen begin september gegevens
over een SARS-CoV-2 infectie beschikbaar in CoronIT (zie paragraaf
2.6), waardoor personen die één COVID-19-vaccinatie bij de GGD
ontvangen hadden, werden meegeteld als basisserie afgerond. Dit leidde
tot een stijging van de vaccinatiegraad met 4,2%. Deze stijging is niet
te zien in Figuur 2, omdat deze met terugwerkende kracht is bijgewerkt.
In Figuur 2 is het percentage te zien van het aantal personen die één
vaccinatie hebben ontvangen en het percentage personen die hun
basisserie hebben afgerond.
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Figuur 2 COVID-19 vaccinatieopkomst voor tenminste één dosis en de
vaccinatiegraad voor een afgeronde basisserie, voor personen 18 jaar en ouder
en 12 jaar en ouder, naar maand, Nederland, 2021.

4.1

Geschatte opkomst tenminste één dosis en vaccinatiegraad van
de basisserie
Tabel 6 geeft de geschatte opkomst en vaccinatiegraad van de
basisserie weer aan het einde van het jaar 2021. Naar schatting 89,1%
van de 18-plussers had minimaal één vaccinatie ontvangen en 86,0%
was volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers had 87,4% minimaal
één vaccinatie ontvangen en was 84,4% volledig gevaccineerd.
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Tabel 6 Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1,
2021 t/m week 52, 20211-5

1
2
3

4

5

4.2

Leeftijdsgroep

Geboortejaren

12 en ouder
18 en ouder

2009 en eerder
2003 en eerder

Opkomst
tenminste één
dosis
87,4%
89,1%

Vaccinatiegraad
afgeronde
basisserie
84,4%
86,0%

Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste
en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders, noemergegevens: aantal
personen naar leeftijd, CBS, januari 2020.
Voor personen die een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt volstaat één dosis
COVID-19 vaccin. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de data van de GGD uit
CoronIT en niet voor de schattingen.
De term ‘opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking
tenminste één dosis uit de vaccinatiereeks heeft ontvangen. De term ‘vaccinatiegraad
afgeronde basisserie’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking de
basisserie heeft afgerond.
De opkomst tenminste één dosis en de vaccinatiegraad basisserie voor de groep van
18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder
uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende
vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen
onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een
kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst tenminste
één dosis en vaccinatiegraad basisserie voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast
zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en
ouder. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet.
Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen
(BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van
de opkomst tenminste één dosis en vaccinatiegraad basisserie. Dit geldt bijvoorbeeld
voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en
zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst tenminste één dosis enigszins overschat
wordt.

Cumulatieve opkomst tenminste één dosis en vaccinatiegraad
basisserie naar geboortejaar en week
In Figuur 3 en 4 zijn de opkomst en vaccinatiegraad van de basisserie
weergeven naar geboortejaar en week. De opkomst en vaccinatiegraad
zijn beide aanzienlijk hoger in de oudere leeftijdsgroepen. In het verloop
is ook te zien dat jongere leeftijdsgroepen pas later in het jaar zijn
uitgenodigd voor COVID-19-vaccinatie. Jongeren uit geboortejaar 2009
werden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat zij eerst 12 jaar
moesten worden voordat ze gevaccineerd konden worden. Jongeren
geboren t/m 30 juni 2009 zijn allemaal tegelijk uitgenodigd. Jongeren
geboren vanaf 1 juli 2009 konden een afspraak maken als ze jarig
waren geweest.
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Figuur 3 Cumulatieve opkomst tenminste één COVID-19-vaccinatie naar
geboortejaar en week, week 1, 2021 t/m week 52, 2021. 1-5
1
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Weeknummers zijn kalenderweken (ISO 8601): week 1 = 4-10 januari 2021, week 2 =
11-17 januari 2021, etc.
Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS
(COVID-vaccinatie Informatie en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders,
noemergegevens: aantal inwoners naar geboortejaar, CIMS, 1 maart 2021. Deze
cijfers geven geen volledig beeld van de opkomst per geboortejaar omdat ze niet alle
vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar
alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS
kunnen vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval bij correcties van foutieve registraties of
als personen hun toestemming voor registratie intrekken.
In tegenstelling tot de andere geboortejaren zijn de geboortejaren 1956-1960
voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX. De door de huisarts gegeven
vaccinaties zijn gebaseerd op de in CIMS geregistreerde vaccinaties. In de periode van
15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 werd VAX tijdelijk niet toegediend.
Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen
(BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van
de vaccinatieopkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen,
asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins
overschat wordt.
De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking
tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad
basisserie’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking de bassiserie
heeft afgerond.
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Figuur 4 Vaccinatiegraad basisserie COVID-19-vaccinatie naar geboortejaar en
week, week 1, 2021 t/m week 52, 2021.1-7
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Weeknummers zijn kalenderweken (ISO 8601): week 1 = 4-10 januari 2021, week 2 =
11-17 januari 2021, etc.
Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS
(COVID-vaccinatie Informatie en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders,
noemergegevens: aantal inwoners naar geboortejaar, CIMS, 1 maart 2021. Deze
cijfers geven geen volledig beeld van de vaccinatiegraad per geboortejaar omdat ze
niet alle vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige
uitvoerders maar alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere
registraties in CIMS kunnen vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval bij correcties van
foutieve registraties of als personen hun toestemming voor registratie intrekken.
In tegenstelling tot de andere geboortejaren zijn de geboortejaren 1956-1960
voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX. De door de huisarts gegeven
vaccinaties zijn gebaseerd op de in CIMS geregistreerde vaccinaties. In de periode van
15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 werd VAX tijdelijk niet toegediend.
Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen
(BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van
de vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen,
asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de vaccinatiegraad
enigszins overschat wordt.
Voor personen die een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt, volstaat één dosis
COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 21-9-2021 zijn deze personen in deze
figuur ook meegeteld bij de groep basisserie afgerond.
Personen die gevaccineerd zijn met het vaccin Janssen zijn opgenomen in deze figuur,
omdat één dosis volstaat voor dit vaccin.
De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking
tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad
basisserie’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking de bassiserie
heeft afgerond.

Aantal personen met een afgeronde basisserie naar vaccinmerk
over tijd
In Figuur 5 is te zien dat het meest gebruikte vaccin voor de basisserie
Comirnaty was. Verder is te zien dat het aantal ongevaccineerden
geleidelijk afnam over tijd. In het begin ging dit minder snel door
vaccinschaarste. Nadat iedereen in aanmerking was gekomen voor de
basisserie nam het aantal ongevaccineerden minder snel af.
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Figuur 5 Aantal personen met een afgeronde basisserie over de tijd vanaf week
1, 2021 t/m week 52, 2021, naar vaccinmerk.1,2,3

1. Brondata: CoronIT aangevuld met CIMS. Het aantal ongevaccineerden is bepaald aan
de hand van de bevolkingsaantallen zoals geregistreerd in het BRP van CIMS, maart
2021 en aan de hand van geregistreerde vaccinaties over de tijd.
2. Van de groep personen zonder afgeronde basisserie is niet bekend wie een SARS-CoV2 infectie heeft doorgemaakt. In de figuur wordt een infectie om die reden niet getoond
voor deze groep.
3. Uit de gebruikte brondata kan niet met zekerheid worden herleid welke personen
heteroloog zijn gevaccineerd. Heteroloog is hier gedefinieerd als de groep personen
t/m 80 jaar met een tweede vaccinatie vanaf 17 juli 2021 met Comirnaty of Spikevax
bij de GGD, waarbij de eerste vaccinatie elders is gezet.

4.4

Aantal personen met en zonder afgeronde basisserie naar
vaccinmerk en geboortejaar
In Figuur 6 wordt het aantal personen met en zonder afgeronde
basisserie getoond naar vaccinmerk en geboortejaar. Personen die
voorafgaand aan de eerste vaccinatie van de basisserie een in CoronIT
geregistreerde SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt, waardoor ze
maar één vaccindosis hoefden te ontvangen om de basisserie af te
ronden, zijn weergegeven in een lichtere kleur in de categorie van het
vaccinmerk wat ze hebben ontvangen. Dit is ook terug te zien in de
legenda van de figuur. Voor de meeste geboortejaren is Comirnaty het
meest gebruikte vaccin, behalve voor de geboortejaren 1956 t/m 1960
(Vaxzevria) en 1967, 1968. In de geboortejaren 1967, 1968 en 1976 is
relatief veel gevaccineerd met Janssen. Dit komt omdat deze groep in
eerste instantie een uitnodiging kreeg voor het Janssen vaccin. Het
absoluut aantal personen zonder afgeronde basisserie neemt toe voor
recentere geboortejaren.
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Figuur 6 Aantal personen met en zonder afgeronde basisserie naar vaccinmerk
en geboortejaar.1-3
1.
2.
3.

Brondata: CoronIT aangevuld met CIMS. Het aantal ongevaccineerden is bepaald aan
de hand van de bevolkingsaantallen zoals geregistreerd in het BRP van CIMS, maart
2021 en aan de hand van geregistreerde vaccinaties over de tijd.
Van de groep personen zonder afgeronde basisserie is niet bekend wie een SARS-CoV2 infectie heeft doorgemaakt. In de figuur wordt een infectie om die reden niet
getoond voor deze groep.
Uit de gebruikte brondata kan niet met zekerheid worden herleid welke personen
heteroloog zijn gevaccineerd. Heteroloog is hier gedefinieerd als de groep personen
t/m 80 jaar met een tweede vaccinatie vanaf 17 juli 2021 met Comirnaty of Spikevax
bij de GGD, waarbij de eerste vaccinatie elders is gezet.
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4.5

Proportie personen met en zonder afgeronde basisserie naar
vaccinmerk en geboortejaar

Figuur 7 Proportie personen met en zonder afgeronde basisserie naar
vaccinmerk en geboortejaar.1-3

1. Brondata: CoronIT aangevuld met CIMS. Het aantal ongevaccineerden is bepaald aan
de hand van de bevolkingsaantallen zoals geregistreerd in het BRP van CIMS, maart
2021 en aan de hand van geregistreerde vaccinaties over de tijd.
2. Van de groep personen zonder afgeronde basisserie is niet bekend wie een COVID-19
infectie heeft doorgemaakt. In de figuur wordt een infectie om die reden niet getoond
voor deze groep.
3. Uit de gebruikte brondata kan niet met zekerheid worden herleid welke personen
heteroloog zijn gevaccineerd. Heteroloog is hier gedefinieerd als de groep personen
t/m 80 jaar met een tweede vaccinatie vanaf 17 juli 2021 met Comirnaty of Spikevax
bij de GGD, waarbij de eerste vaccinatie elders is gezet.

Figuur 7 toont de proportie van personen met en zonder afgeronde
basisserie naar vaccinmerk en geboortejaar. De proportie zonder
afgeronde basisserie neemt toe voor de laagste geboortejaren en voor
hogere geboortejaren. Dit is in lijn met de volgorde waarin verschillende
geboortecohorten zijn uitgenodigd voor de basisserie. De proportie
personen met een eerdere infectie neemt over het algemeen toe met de
geboortejaren, met uitzondering van de geboortejaren 1956 t/m 1960.
Dit komt omdat deze personen vooral bij de huisarts zijn gevaccineerd.
In deze data is geen informatie over een doorgemaakte SARS-CoV-2
infectie beschikbaar.
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4.6

Opkomst tenminste één COVID-19-vaccinatie en vaccinatiegraad
basisserie naar gemeente
In Figuur 8, 9, 10 en 11 is de opkomst van tenminste één COVID-19vaccinatie en de vaccinatiegraad basisserie te zien voor geboortejaren
1961 en daarvoor (60 jaar en ouder) en geboortejaren 1962 t/m 2009
(12 t/m 59 jaar). Onderliggende data van de kaarten bevat alle
vaccinaties toegediend door de GGD’en uit CoronIT aangevuld met
vaccinaties uit CIMS voor andere uitvoerders dan de GGD. In alle
gemeenten is de vaccinatieopkomst en -graad van de basisserie hoger
onder de 60-plussers vergeleken met de 12-59 jarigen. Verder is in deze
figuren is te zien dat in het oosten en zuid-oosten van Nederland de
opkomst en vaccinatiegraad wat hoger ligt dan in het westen. De
kaarten laten zien dat de opkomst en vaccinatiegraad lager is dan
gemiddeld in een aantal gemeentes, zoals in de Biblebelt en enkele
grote steden. Verschillen tussen gemeentes in de vaccinatiegraad
kunnen zowel te wijten zijn aan een lagere vaccinatiegraad, als aan een
lager percentage van gevaccineerden dat toestemming gaf voor
registratie in CIMS. Een andere beperking van deze data is dat de CIMS
data geen informatie bevat over doorgemaakte COVID-19. Hierdoor
worden personen met een doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie en één
vaccinatie ten onrechte niet meegenomen als volledig gevaccineerd.
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Opkomst tenminste één COVID-19-vaccinatie geboortejaren
1961 en daarvoor (60 jaar en ouder) naar gemeente, week 1,
2021 t/m week 52, 2021.

Figuur 8 Opkomst tenminste één COVID-19-vaccinatie geboortejaren 1961 en
daarvoor (60 jaar en ouder) naar gemeente, week 1, 2021 t/m week 52, 2021.
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Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS
(COVID-vaccinatie Informatie en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders,
noemergegevens: aantal inwoners naar gemeente, CIMS, 1 maart 2021. Deze cijfers
geven geen volledig beeld van de opkomst per gemeente omdat ze niet alle vaccinaties
omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die
vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS kunnen
vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval bij correcties van foutieve registraties of als
personen hun toestemming voor registratie intrekken.
Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen
(BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van
de vaccinatieopkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen,
asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins
overschat wordt.
De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking
tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad
basisserie’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking de bassiserie
heeft afgerond.
De hier weergegeven kaart is gebaseerd op de dataset die wekelijks wordt
gepubliceerd op data.rivm.nl met opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie en
vaccinatiegraad basisserie COVID-19 vaccinatie naar gemeente en veiligheidsregio per
geboortecohort.
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Opkomst tenminste één COVID-19-vaccinatie geboortejaren
1962 t/m 2009 (12 t/m 59 jaar) naar gemeente, week 1, 2021
t/m week 52, 2021.

Figuur 9 Opkomst tenminste één COVID-19-vaccinatie geboortejaren 1962 t/m
2009 (12 t/m 59 jaar) naar gemeente, week 1, 2021 t/m week 52, 2021. 1−4
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Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS
(COVID-vaccinatie Informatie en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders,
noemergegevens: aantal inwoners naar gemeente, CIMS, 1 maart 2021. Deze cijfers
geven geen volledig beeld van de opkomst per gemeente omdat ze niet alle vaccinaties
omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die
vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS kunnen
vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval bij correcties van foutieve registraties of als
personen hun toestemming voor registratie intrekken.
Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen
(BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van
de vaccinatieopkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen,
asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins
overschat wordt.
De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking
tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad
basisserie’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking de bassiserie
heeft afgerond.
De hier weergegeven kaart is gebaseerd op de dataset die wekelijks wordt
gepubliceerd op data.rivm.nl met opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie en
vaccinatiegraad basisserie COVID-19 vaccinatie naar gemeente en veiligheidsregio per
geboortecohort.
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Vaccinatiegraad basisserie COVID-19-vaccinatie geboortejaren
1961 en daarvoor (60 jaar en ouder) naar gemeente, week 1,
2021 t/m week 52, 2021.

Figuur 10 Vaccinatiegraad basisserie COVID-19-vaccinatie geboortejaren 1961
en daarvoor (60 jaar en ouder) naar gemeente, week 1, 2021 t/m week 52,
2021. 1−6
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Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS
(COVID-vaccinatie Informatie-en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders,
noemergegevens: aantal inwoners naar gemeente, CIMS, 1 maart 2021. Deze cijfers
geven geen volledig beeld van de opkomst per gemeente omdat ze niet alle vaccinaties
omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die
vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS kunnen
vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval bij correcties van foutieve registraties of als
personen hun toestemming voor registratie intrekken.
Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen
(BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van
de vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen,
asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de vaccinatiegraad
enigszins overschat wordt.
De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking
tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad
basisserie’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking de bassiserie
heeft afgerond.
Voor personen die een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt, volstaat één dosis
COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 21-9-2021 zijn deze personen in de
kaarten ook meegeteld bij de groep basisserie afgerond.
Personen die gevaccineerd zijn met het vaccin Janssen zijn opgenomen in deze figuur,
omdat één dosis volstaat voor dit vaccin.
6 De hier weergegeven kaart is gebaseerd op de dataset die wekelijks wordt
gepubliceerd op data.rivm.nl met opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie en
vaccinatiegraad basisserie COVID-19 vaccinatie naar gemeente en veiligheidsregio per
geboortecohort.
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Vaccinatiegraad basisserie COVID-19-vaccinatie geboortejaren
1962 t/m 2009 (12 t/m 59 jaar) naar gemeente, week 1, 2021
t/m week 52, 2021.

Figuur 11 Vaccinatiegraad basisserie COVID-19-vaccinatie geboortejaren 1962
t/m 2009 (12 t/m 59 jaar) naar gemeente, week 1, 2021 t/m week 52, 2021.
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Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS
(COVID-vaccinatie Informatie-en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders,
noemergegevens: aantal inwoners naar gemeente, CIMS, 1 maart 2021. Deze cijfers
geven geen volledig beeld van de opkomst per gemeente omdat ze niet alle vaccinaties
omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die
vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS kunnen
vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval bij correcties van foutieve registraties of als
personen hun toestemming voor registratie intrekken.
Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen
(BRP) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van
de vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen,
asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de vaccinatiegraad
enigszins overschat wordt.
De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking
tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad
basisserie’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking de bassiserie
heeft afgerond.
Voor personen die een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt, volstaat één dosis
COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 21-9-2021 zijn deze personen in de
kaarten ook meegeteld bij de groep basisserie afgerond.
Personen die gevaccineerd zijn met het vaccin Janssen zijn opgenomen in deze figuur,
omdat één dosis volstaat voor dit vaccin.
De hier weergegeven kaart is gebaseerd op de dataset die wekelijks wordt
gepubliceerd op data.rivm.nl met opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie en
vaccinatiegraad basisserie COVID-19 vaccinatie naar gemeente en veiligheidsregio per
geboortecohort.
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5

Resultaten booster

In Tabel 7 is te zien dat aan het begin van de boostercampagne de
registraties in CIMS voor andere uitvoerders dan de GGD achter liepen
op de schattingen. Vanaf 26 december is dit niet meer het geval. De
registraties in CIMS zijn vanaf dat moment wat hoger dan de
schattingen. In Tabel 8 is te zien is hoeveel procent van de vaccinaties 1
dag na het zetten van de vaccinatie is aangeleverd aan CIMS. De
aanlevering van vaccinatieregistraties aan CIMS ging sneller naarmate
de boostercampagne vorderde. Van alle boosters toegediend op 5
december 2021, was 46% een dag later doorgegeven aan CIMS. Een
week later (12-12-2021) was 65% van de toegediend boostervaccinaties
binnen een dag doorgegeven aan CIMS. Aan het einde van de
boostercampagne werden alle vaccinaties binnen 1 dag doorgegeven
aan CIMS. De tijd tussen het zetten van de vaccinatie en het aanleveren
van deze informatie aan CIMS verschilde ook per uitvoerende partij.
Tabel 9 laat zien welk deel van de vaccinaties die toegediend zijn in een
bepaalde week, aangeleverd is aan CIMS op verschillende datums. Op 612-2021 was 43% van de boostervaccinaties toegediend in de week van
29-11-2021 t/m 5-12-2021 aangeleverd aan CIMS. Dit liep uiteindelijk
op tot 100%. De aanlevering van toegediende vaccinaties aan CIMS
versnelde over de tijd.
Tabel 7 Geregistreerd en geschat cumulatief aantal boostervaccinaties
toegediend door andere uitvoerders dan de GGD per week en de verschillen
tussen geregistreerde en geschatte aantallen. Geregistreerde aantallen betreffen
gegevens met een aanleverdatum tot en met de aangegeven datum.

Geregistreerd (G)
Datum
Huisarts Overige Totaal
2021-12-05
1.525 110.659 112.184

Schatting (S) Verschil S - G (% S t.o.v. G)
Totaal
209.816 (187%)

4.707 260.280 264.987

Totaal
322.000
417.000

11.028 426.618 437.646

486.000

48.354 (11%)

2021-12-26

86.522 578.617 665.139

624.700

-40.439 (-6%)

2022-01-02

171.204 656.220 827.424

730.500

-96.924 (-12%)

2022-01-09

200.555 697.573 898.128

801.000

-97.128 (-11%)

2022-01-16

209.772 720.631 930.403

827.000

-103.403 (-11%)

2022-01-23

215.603 728.644 944.247

859.000

-85.247 (-9%)

2021-12-12
2021-12-19

152.013 (57%)
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Tabel 8 Cumulatief aantal in CIMS geregistreerde boostervaccinaties door andere uitvoerders dan de GGD per vaccinatiedatum, voor
verschillende aanleverdatums (één dag ná vaccinatiedatum). Het percentage geeft de compleetheid weer van het aantal
geregistreerde vaccinaties per aanleverdatum, ten opzichte van het aantal geregistreerde vaccinaties op de laatst weergegeven

aanleverdatum, 2022-01-24.
Aanleverdatum
Datum
2021-12-06
2021-12-13
2021-12-20
2021-12-27
2022-01-03
2021-12-05 117.184 (46%) 196.992 (78%) 231.722 (91%) 243.743 (96%) 247.292 (97%)
2021-12-12
267.727 (65%) 365.107 (88%) 391.944 (95%) 401.395 (97%)
2021-12-19
447.670 (80%) 521.245 (93%) 542.403 (97%)
2021-12-26
671.179 (84%) 760.428 (96%)
2022-01-02
828.820 (93%)
2022-01-09
2022-01-16
2022-01-23
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2022-01-10
250.247 (99%)
408.156 (98%)
551.283 (98%)
780.073 (98%)
869.657 (98%)
899.651 (97%)

2022-01-17
253.186 (100%)
412.871 (100%)
557.687 (100%)
789.691 (99%)
882.679 (99%)
917.226 (99%)
931.104 (99%)

2022-01-24
253.995 (100%)
414.430 (100%)
559.989 (100%)
794.482 (100%)
888.479 (100%)
924.009 (100%)
940.725 (100%)
944.518 (100%)
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Tabel 9 Aantal in CIMS geregistreerde boostervaccinaties door andere uitvoerders dan de GGD per week, voor verschillende
aanleverdatums (één dag ná vaccinatiedatum). Het percentage geeft de compleetheid van het aantal geregistreerde vaccinaties weer
per aanleverdatum, ten opzichte van het aantal geregistreerde vaccinaties in de laatst weergegeven aanleverdatum, 2022-01-24.

Aanleverdatum
Vaccinatieweek 2021-12-06
2021-12-13
2021-12-20
2021-12-27
2022-01-03
2021-11-29 t/m
2021-12-05 65.012 (43%) 112.421 (74%) 134.919 (89%) 142.983 (95%) 145.845 (97%)
2021-12-06 t/m
2021-12-12
70.735 (44%) 133.385 (83%) 148.201 (92%) 154.103 (96%)
2021-12-13 t/m
2021-12-19
82.563 (57%) 129.301 (89%) 141.008 (97%)
2021-12-20 t/m
2021-12-26
149.934 (64%) 218.025 (93%)
2021-12-27 t/m
2022-01-02
68.392 (73%)
2022-01-03 t/m
2022-01-09
2022-01-10 t/m
2022-01-16
2022-01-17 t/m
2022-01-23

2022-01-10

2022-01-17

2022-01-24

147.986 (98%) 150.438 (100%)

150.944 (100%)

157.909 (98%) 159.685 (100%)

160.435 (100%)

143.127 (98%) 144.816 (99%)

145.559 (100%)

228.790 (98%) 232.004 (99%)

234.493 (100%)

89.584 (95%)

92.988 (99%)

93.997 (100%)

29.994 (84%)

34.547 (97%)

35.530 (100%)

13.878 (83%)

16.716 (100%)
3.793 (100%)
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5.1

Geschatte boostervaccinatiegraad
Tabel 10 Geschatte vaccinatiegraad boostervaccinatie, week 46, 2021 t/m eind
2021 en t/m week 3, 20221-2

1

2

Periode

Leeftijdsgroep

Geboortejaren

Week 52, 2021
Week 3, 2022

18 en ouder
18 en ouder

2003 en eerder
2003 en eerder

Vaccinatiegraad
booster
32,0%
56,6%

Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal
boostervaccinaties door andere uitvoerders dan de GGD. Noemergegevens: aantal
personen van 18 jaar en ouder, CIMS, 1 januari 2022.
Personen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNAvaccin toegediend. Het betreft Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) of Spikevax® (Moderna).
Voor Spikevax® (Moderna) wordt een halve dosis (0,25 ml) gebruikt ten opzichte van
de basisserie.

In Figuur 12 is de ontwikkeling van de boostervaccinatiegraad per
geboortecohort weergegeven. Net als bij de basisserie is de
boostervaccinatiegraad over het algemeen wat hoger bij de oudere
leeftijdsgroepen. Jongere leeftijdsgroepen kwamen ook later in
aanmerking voor een boostervaccinatie.
5.2

Vaccinatiegraad boostervaccinatie naar geboortejaar en week

Figuur 12 Vaccinatiegraad boostervaccinatie COVID-19 naar geboortejaar en
week, week 46, 2021 t/m week 3, 2022.1-3
1
2

Weeknummers zijn kalenderweken (ISO 8601): week 46 = 14-20 november 2021,
week 47 = 21-27 november 2021, etc.
Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS
(COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders,
noemergegevens: aantal inwoners naar geboortejaar, CIMS, januari 2022. Deze cijfers
geven geen volledig beeld van de vaccinatiegraad per geboortejaar omdat ze niet alle
vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar
alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS
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5.3

kunnen vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval bij correcties van foutieve registraties of
als personen hun toestemming voor registratie intrekken.
Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen
(BRP) worden niet meegenomen bij de berekening van de boostervaccinatiegraad. Dit
geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers,
arbeidsmigranten en zeevarenden.

Vaccinatiegraad boostervaccinatie naar gemeente

Figuur 13 Boostervaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie geboortejaren 1961 en
daarvoor (60 jaar en ouder) naar gemeente, week 46, 2021 t/m week 3, 20221-2
1

2

Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS
(COVID-vaccinatie Informatie-en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders,
noemergegevens: aantal inwoners naar gemeente, CIMS, januari 2022. Deze cijfers
geven geen volledig beeld van de vaccinatiegraad per gemeente omdat ze niet alle
vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar
alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS
kunnen vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval bij correcties van foutieve registraties of
als personen hun toestemming voor registratie intrekken.
Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Bsisregistratie Personen
(BRP) worden niet meegenomen bij de berekening van de boostervaccinatiegraad. Dit
geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers,
arbeidsmigranten en zeevarenden.
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Figuur 14 Boostervaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie geboortejaren 1962 t/m
2003 (18 t/m 59 jaar) naar gemeente, week 46, 2021 t/m week 3, 20221-2
1

2

Bron: data GGD GHOR Nederland uit CoronIT, aangevuld met ggevens uit CIMS
(COVID-vaccinatie Informatie-en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders,
noemergegevens: aantal inwoners naar gemeente, CIMS, januari 2022. Deze cijfers
geven geen volledig beeld van de vaccinatiegraad per gemeente omdat ze niet alle
vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar
alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS
kunnen vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval bij correcties van foutieve registraties of
als personen hun toestemming voor registratie intrekken.
Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen
(BRP) worden niet meegenomen bij de berekening van de boostervaccinatiegraad. Dit
geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers,
arbeidsmigranten en zeevarenden.
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6

Kanttekeningen

-

-

-

-

-

Inzicht in de vaccinatiegraad is van belang voor de bestrijding
van COVID-19 en de bewaking van het vaccinatieprogramma.
Met deze informatie kunnen we inzicht krijgen in welke groepen
in de samenleving nog niet zijn bereikt. Verder is de informatie
nodig om inzicht te geven in de vaccin-effectiviteit.
Omdat in CIMS alleen vaccinaties van personen worden
opgenomen die toestemming hebben gegeven voor het delen van
hun gegevens met het RIVM kunnen we de groep die geen
consent heeft gegeven niet monitoren vanuit CIMS. Om toch een
zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het aantal
gevaccineerden, maakten we gebruik van verschillende
datastromen. Omdat in de CoronIT datastroom geen
persoonsgebonden identificatiecode beschikbaar is, is het
combineren van informatie uit deze datasets op persoonsniveau
niet mogelijk.
De focus werd aan het begin van de vaccinatiecampagne vooral
gelegd op het snel vaccineren. De landelijke registratie van de
toegediende vaccinaties in CIMS liep vooral in het begin van de
campagne achter. Omdat het voor de uitrol van het
vaccinatieprogramma wel belangrijk was om inzicht in de
vaccinatiegraad te krijgen hebben we schattingen gemaakt voor
vaccinaties gezet door andere uitvoerders dan de GGD. Dit
hebben we gecombineerd met geregistreerde data. Aannames die
voor de schattingen nodig waren, zijn consequent vermeld in de
weekrapportages.
Personen jonger dan 80 jaar die COVID-19 hebben doorgemaakt
voorafgaand aan de eerste vaccinatie binnen hun basisserie tellen
volgens de Nederlandse richtlijnen mee als ‘basisserie afgerond’
(Hoofdstuk 2.5). Gegevens hierover kwamen sinds 14 september
2021 beschikbaar in CoronIT. Sinds september 2021 zijn
personen met terugwerkende kracht meegeteld als ‘basisserie
afgerond’ indien ze bij het maken van een vaccinatieafspraak
hebben aangegeven dat ze voorafgaand aan hun eerste
vaccinatie een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt en/of
indien er een positieve testuitslag bekend was in de database van
de GGD teststraten. In CIMS zijn geen gegevens over
doorgemaakte SARS-CoV-2 infecties beschikbaar. Hierdoor
kunnen personen die zijn gevaccineerd door andere uitvoerders
dan de GGD en voorafgaand aan hun eerste vaccinatie binnen de
basisserie een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt niet
worden meegeteld als ‘basisserie afgerond’.
Gegevens over de vaccinatiegraad per gemeente per
geboortecohort zijn alleen beschikbaar voor personen die zijn
gevaccineerd door de GGD. Voor personen die zijn gevaccineerd
door andere uitvoerders dan de GGD kunnen alleen gegevens
van personen die toestemming hebben gegeven voor de
registratie in CIMS getoond worden. Dit heeft geleid tot een
kleine onderschatting van de vaccinatiegraad op
gemeenteniveau, zoals weergegeven in de kaarten.
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Vanaf 24 mei 2022 werd de vaccinatiegraad van Nederland
gerapporteerd volgens een nieuwe methode. Meer informatie
hierover is te vinden in vaccinatiegraad rapportages vanaf 24 mei
2022 [14] en in een nieuwsbericht wat hierover gepubliceerd is
[21].
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Begrippen- en afkortingenlijst

Begrippen
Basisserie

Boostervaccinatie
Comirnaty (COM)
CoronIT
COVID-19 Vaccin Janssen
(JANSS)
Derde vaccinatie
Heterologe vaccinatie
Immuungecompromitteerde
patiënten
Spikevax (SPX)
Vaccinatiegraad
Vaccinatieopkomst
Vaxzevria (VAX)
Afkortingen
BRP
CBS
CIMS
COVID-19
DVP
ECDC
EMA
EU
GGD
GGD GHOR Nederland
HAPs
LNAZ
SARS-CoV-2

De aanbevolen 2 doses COVID-19-vaccin,
of de aanbevolen 1 dosis voor het Janssenvaccin, of 1 aanbevolen dosis na een
SARS-CoV-2 infectie.
Voor immuungecompromitteerde
patiënten: 3 aanbevolen doses COVID-19
vaccin.
Een extra vaccinatie die wordt toegediend
nadat de basisserie van de COVID-19vaccinatie is afgerond
BioNTech/Pfizer vaccin
Registratiesysteem GGD
Janssen vaccin
Een extra dosis COVID-19-vaccinatie voor
immuungecompromitteerde patiënten als
onderdeel van hun basisserie.
Combineren van twee verschillende vaccins
Mensen met een afweerstoornis
Moderna vaccin
Deel van de bevolking dat de
vaccinatieserie heeft afgerond
Opkomst tenminste één COVID-19vaccinatie
Astrazeneca vaccin
Basisregistratie Personen
Centraal Bureau voor de Statistiek
COVID-vaccinatie Informatie- en
Monitoringsysteem
Coronavirus Disease 2019
Dienst Vaccinvoorziening en
Preventieprogramma’s
European Centre for Disease Prevention
and Control
Europees Medicijn Agentschap
Europese Unie
Gemeentelijke gezondheidsdienst
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en
Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties
in de Regio
Huisartsen posten
Landelijk Netwerk Acute Zorg
Severe Acute Respiratory Syndrome –
Coronavirus - 2
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Bijlage 1

Tabel 1 Databronnen die in 2021 gebruikt werden voor de monitoring van de
COVID-19 vaccinatie, weergegeven per datum waarop de vaccinatierapportage
werd gepubliceerd.

Publicatie-datum
weekrapportage
19-1-2021
26-1-2021

Gebruikte
databronnen1
• CoronIT
• Website LNAZ2

2-2-2021
9-2-2021
16-2-2021

•
•

CoronIT
Website LNAZ2

•

Uitrijcijfers, DVP3,
RIVM

•
•

CoronIT
Website LNAZ2

•

Uitrijcijfers, DVP3,
RIVM
CBS4
bevolkingsgegevens
op 1-1-2020

23-2-2021
2-3-2021
9-3-2021
16-3-2021
23-3-2021
30-3-2021

9-4-2021
13-4-2021
20-4-2021
28-4-2021
4-5-2021
11-5-2021

18-5-2021
25-5-2021

1-6-2021
8-6-2021
15-6-2021
22-6-2021

•

Indicatoren

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

CoronIT
Uitrijcijfers, DVP3,
RIVM

•

CBS4
bevolkingsgegevens
op 1-1-2020

•
•

CoronIT
Uitrijcijfers, DVP3,
RIVM

•

•

CBS4
bevolkingsgegevens
op 1-1-2020

•

•
•

CoronIT
Uitrijcijfers, DVP3,
RIVM

•

•
•
•

•

Aantal vaccinaties door
GGD-en
Aantal vaccinaties door
ziekenhuizen
Aantal vaccinaties door
GGD
Aantal vaccinaties door
Ziekenhuizen
Geschat aantal vaccinaties
door instellingen
Aantal vaccinaties door
GGD
Aantal vaccinaties door
Ziekenhuizen
Geschat aantal vaccinaties
door instellingen en
huisartsen
Geregistreerde opkomst en
vaccinatiegraad (i.c.m.
aantal vaccinaties door
GGD)
Aantal vaccinaties door
GGD
Geschat aantal vaccinaties
door huisartsen,
ziekenhuizen, instellingen
Geregistreerde opkomst en
vaccinatiegraad (i.c.m.
aantal vaccinaties door
GGD)
Aantal vaccinaties door
GGD
Geschat aantal vaccinaties
door huisartsen,
ziekenhuizen, instellingen
Geregistreerde opkomst en
vaccinatiegraad (i.c.m.
aantal vaccinaties door
GGD)
Aantal vaccinaties door
GGD
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Publicatie-datum
weekrapportage
29-6-2021
6-7-2021

13-7-2021
20-7-2021
27-7-2021
3-8-2021
10-8-2021
17-8-2021

24-8-2021
31-8-2021
7-9-2021
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Gebruikte
databronnen1
•

CIMS5

•

CBS4
bevolkingsgegevens
op 1-1-2020

Indicatoren
•
•

•

•
•

CoronIT
Uitrijcijfers, DVP3,
RIVM

•

•

CIMS5

•

•

CIMS5
bevolkingsgegevens
op 1-3-2021

•

•
•

CoronIT
Uitrijcijfers, DVP3,
RIVM

•

•

CIMS5

•

•

CIMS5
bevolkingsgegevens
op 1-3-2021

•

•

CBS4
bevolkingsgegevens
op 1-1-2020

•

•

•

Geschat aantal vaccinaties
door huisartsen,
ziekenhuizen, instellingen
Geregistreerd aantal
vaccinaties door
huisartsen, ziekenhuizen,
instellingen
Geregistreerde opkomst en
vaccinatiegraad (i.c.m.
aantal vaccinaties door
GGD en geregistreerde
vaccinaties door
huisartsen, ziekenhuizen,
instellingen)
Aantal vaccinaties door
GGD
Geschat aantal vaccinaties
door huisartsen,
ziekenhuizen, instellingen
Geregistreerd aantal
vaccinaties door
huisartsen, ziekenhuizen,
instellingen
Geregistreerde opkomst en
vaccinatiegraad (i.c.m.
aantal vaccinaties door
GGD en geregistreerde
vaccinaties door
huisartsen, ziekenhuizen,
instellingen)
Aantal vaccinaties door
GGD
Geschat aantal vaccinaties
door huisartsen,
ziekenhuizen, instellingen
Geregistreerd aantal
vaccinaties door
huisartsen, ziekenhuizen,
instellingen
Geregistreerde opkomst en
vaccinatiegraad (i.c.m.
aantal vaccinaties door
GGD en geregistreerde
vaccinaties door
huisartsen, ziekenhuizen,
instellingen)
Geschatte opkomst en
vaccinatiegraad (i.c.m.
aantal vaccinaties door
GGD en geschat aantal
vaccinaties door
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Publicatie-datum
weekrapportage

Gebruikte
databronnen1

14-9-2021
21-9-2021
28-9-2021
5-10-2021
12-10-2021
19-10-2021
26-10-2021
2-11-2021
9-11-2021
16-11-2021
23-11-2021
30-11-2021
7-12-2021
14-12-2021
21-12-2021
28-12-2021

•
•

CoronIT
Uitrijcijfers, DVP3,
RIVM

•

•

CIMS5

•

•

CIMS5
bevolkingsgegevens
op 1-3-2021

•

•

CBS4
bevolkingsgegevens
op 1-1-2020

•

Gegevens
doorgemaakte
COVID-19 GGD
GHOR

•

•

1

2
3
4
5

Indicatoren

•

huisartsen, ziekenhuizen,
instellingen)
Aantal vaccinaties door
GGD
Geschat aantal vaccinaties
door huisartsen,
ziekenhuizen, instellingen
Geregistreerd aantal
vaccinaties door
huisartsen, ziekenhuizen,
instellingen
Geregistreerde opkomst en
vaccinatiegraad (i.c.m.
aantal vaccinaties door
GGD en geregistreerde
vaccinaties door
huisartsen, ziekenhuizen,
instellingen)
Geschatte opkomst en
vaccinatiegraad (i.c.m.
aantal vaccinaties door
GGD en geschat aantal
vaccinaties door
huisartsen, ziekenhuizen,
instellingen)
Geregistreerde en
geschatte vaccinatiegraad
(i.c.m. aantal vaccinaties
door GGD, geregistreerde
en geschatte vaccinaties
door huisartsen,
ziekenhuizen, instellingen
en bevolkingsgegevens
CIMS4 en CBS3)

Databronnen die alleen voor indicatoren op landelijk niveau gebruikt kunnen worden
zijn: cijfers op de website van LNAZ en uitrijcijfers van DVP. Databronnen die ook
kunnen worden gebruikt voor indicatoren op regionaal niveau en naar leeftijdsgroep
zijn CoronIT en CIMS.
Landelijk Netwerk Acute Zorg
Dienst Vaccinvoorziening Preventieprogramma's
Centraal Bureau voor de Statistiek
Covid-vaccinatie Informatie Monitoring Systeem

Pagina 55 van 56

RIVM-rapport 2022-0055

Bijlage 2

Tabel 2 Overzicht van correcties op de COVID-19 vaccinatiecijfers [19].

Datum
13-04-2021
29-04-2021

10-08-2021

21-09-2021
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Correctie
De aanname t.a.v. het spillage
percentage is retrospectief
aangepast van 5% naar 1% [20].
De schattingen van toegediende
vaccinaties door huisartsen in de
basisserie is met ca. 220.000
vaccinaties omlaag bijgesteld [22].
Het RIVM heeft een verbeterde
dataset van GGD GHOR
ontvangen. Hieruit zijn
geannuleerde afspraken verwijderd
en werden heterologe vaccinaties
na AstraZeneca correct als tweede
vaccinatie aangemerkt. Dit
resulteerde in een correctie van ca.
160.000 vaccinaties.
Vaccinaties met het Janssen-vaccin
werden tot deze rapportage per
abuis dubbel meegerekend in de
opkomst en vaccinatiegraad naar
leeftijd en niet meegerekend in de
opkomst en vaccinatiegraad naar
gemeente.

RIVM
De zorg voor morgen begint vandaag

