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Toelichting monitoring deelname COVID-19-vaccinatie in Nederland 

De COVID-19-vaccinatiecampagne in Nederland is gestart op 6 januari 2021. De meest 
recente vaccinatiestrategie is hier te vinden. De daadwerkelijke implementatie van de 
vaccinatiecampagne is afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van 
de vaccins. En van de vaccinatiebereidheid van mensen. 

In dit document rapporteren wij wekelijks over het aantal door fabrikanten aan Nederland 
toegeleverde en op vaccinatielocaties uitgeleverde doses, het geschatte totale aantal 
gevaccineerden in Nederland en het gerapporteerde (of bij het ontbreken daarvan het 
geschatte) aantal gevaccineerden per type uitvoerder. 

Deze rapportage zal in het begin van de COVID-19-vaccinatiecampagne in eerste instantie 
wekelijks worden uitgebracht. 

De huidige rapportage is gebaseerd op data over geleverde doses en toegediende 
vaccinaties t/m 4 april 2021 afkomstig van de volgende databronnen: 

• Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP), RIVM: 

o aan Nederland toegeleverde doses (6-4-2021) 

o op vaccinatielocaties uitgeleverde doses (04-04-2021) 

• Data GGD GHOR Nederland uit CoronIT (vaccinaties uitgevoerd door GGD’en)  
(05-04-2021).  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kaarten/2021/03/23/factsheet-vaccinatieplanning
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1 Aan Nederland toegeleverde doses COVID-19-vaccin 

1.1 Totaal aantal door fabrikanten toegeleverde doses COVID-19- vaccin 

Tabel 1: Totaal aantal door fabrikanten aan Nederland toegeleverde doses COVID-19-
vaccin, 26 december 2020 t/m 4 april 2021. 

Naam vaccin Aantal doses 
Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) 2.825.550 
COVID-19 Vaccine Moderna ® 384.000 
Vaxzevria® (AstraZeneca) 1.315.270 
Totaal 4.524.820 

1. Inclusief doses voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (BES-/CAS-eilanden). In totaal heeft 
Nederland hiervan 159.120 doses Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) en 5.700 doses COVID-19 Vaccine Moderna® 

uitgeleverd aan de BES-/CAS-eilanden. 
2. Voor de berekening van toegeleverde doses wordt uitgegaan van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® 

(BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon 
voor Vaxzevria® (AstraZeneca). 

1.2 Aantal aan Nederland toegeleverde doses COVID-19-vaccin, per week 
 

 
Figuur 1. Aantal door fabrikanten aan Nederland toegeleverde doses COVID-19-vaccin, 
per week. 
1. Weeknummers zijn kalenderweken (ISO 8601): week 1=4-10 januari 2021, week 2=11-17 januari 2021, etc. 
2. Inclusief doses voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (BES-/CAS-eilanden). In totaal heeft 

Nederland hiervan 159.120 doses Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) en 5.700 doses COVID-19 Vaccine Moderna® 

uitgeleverd aan de BES-/CAS-eilanden.  
3. Voor de berekening van toegeleverde doses wordt uitgegaan van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® 

(BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon 
voor Vaxzevria® (AstraZeneca).
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2 Totale deelname COVID-19-vaccinatie 

Tabel 2: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 13, 2021, per type 
uitvoerder. 

Doelgroep en/of uitvoerder Startdatum Vaccin1 Eerste 
dosis 

Tweede 
dosis 

Totaal aantal 
vaccinaties 

Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2      
    90-plussers 26-01-2021 COM 63.731 54.566 118.297 
    85-89-jarigen 29-01-2021 COM 177.945 145.706 323.651 
    80-84-jarigen 05-02-2021 COM 346.431 157.544 503.975 
    75-79-jarigen 06-03-2021 COM 242.759 7.303 250.062 
    70-74-jarigen 06-04-2021 COM 54.790 1.670 56.460 
Overige personen gevaccineerd door de GGD 06-01-2021 COM/AZ 423.573 202.057 625.630 
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 331.774 0 331.774 
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,4 06-01-2021 COM/MOD/AZ 416.559 237.578 654.137 
Totaal   2.057.562 806.424 2.863.986 
1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca);  voor alle op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses 

aanbevolen. 
2. Thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: 

vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere 
leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en 
Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een 
instelling wonen door de GGD gevaccineerd, en personen geboren in 1947 en 1948 konden al iets eerder een afspraak maken dan dat zij een uitnodiging ontvingen. 

3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke 
registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties 
uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen 
(25% per dag) worden toegediend. Voor leveren van diepgevroren Comirnaty® wordt aangenomen dat dit in tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® 
wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor Vaxzevria ® (AstraZeneca) over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief 
de dag van levering). Voor  leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van Vaxzevria ® (AstraZeneca) of COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld 
over tien werkdagen. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor 
COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca). 

4. Vanaf week 13 kan op dit moment geen onderscheid gemaakt worden tussen eerste en tweede doses voor vaccinaties door overige uitvoerders en wordt  de eerste en tweede 
dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling tot en met week 12 voor overige uitvoerders (dwz 64% eerste dosis, 36% tweede dosis).  Dit onderscheid kan weer 
gemaakt worden zodra het landelijke registratiesysteem CIMS gebruikt kan worden voor rapportage.   

https://www.rivm.nl/nieuws/huisartsen-vanaf-vandaag-gevaccineerd-thuiswonende-90-plussers-uitgenodigd
https://www.rivm.nl/nieuws/uitnodiging-vaccinatie-85-89-jarigen-vanaf-vandaag-op-mat
https://www.rivm.nl/nieuws/80-84-jarigen-eerder-uitgenodigd-voor-vaccinatie
https://www.rivm.nl/nieuws/zaterdag-eerste-uitnodigingen-75-79-jarigen-op-mat
https://www.rivm.nl/nieuws/mensen-geboren-in-1947-tm-1951-vanaf-6-april-uitgenodigd-voor-coronavaccinatie
https://www.rivm.nl/nieuws/eerste-coronavaccinatie-toegediend-bij-ggd-priklocatie-veghel
https://www.rivm.nl/nieuws/eerste-vaccins-60-tot-64-jarigen-maandag-beschikbaar-via-huisarts
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