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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 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 18 april 2021 afkomstig van de volgende databronnen: 

 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP), RIVM: op vaccinatielocaties 
uitgeleverde doses (24-04-2021) 

 Data GGD GHOR Nederland uit CoronIT (vaccinaties uitgevoerd door GGD’en)  
(26-04-2021).  

Vanaf vorige week wordt het aantal door fabrikanten aan Nederland toegeleverde 
doses COVID-19-vaccin op het Coronadashboard getoond (scrol naar beneden naar de 
paragraaf Leveringen & voorraad). Deze informatie wordt daarom vanaf heden niet 
meer in deze wekelijkse rapportage opgenomen. 

 
 
 
 
  
 



COVID-19-vaccinatie Nederland 20-04-2021 [herzien 28-04-2021]. Bron: RIVM 2  

Totale deelname COVID-19-vaccinatie 

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin 
toegediend is, week 1 t/m week 15, 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 65.393 58.372 123.765 
    85-89-jarigen 29-01-2021 COM 181.906 162.770 344.676 
    80-84-jarigen 05-02-2021 COM 360.218 289.845 650.063 
    75-79-jarigen 06-03-2021 COM 474.724 37.456 512.180 
    70-74-jarigen 06-04-2021 COM 355.683 2.423 358.106 
Overige personen gevaccineerd door de GGD 06-01-2021 COM/AZ 458.394 208.146 666.540 
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 862.524 0 862.524 
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,4 06-01-2021 COM/MOD/AZ 605.016 235.085 840.101 
Totaal   3.363.858 994.097 4.357.955 
1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca);  

voor alle vaccins die op dit moment worden ingezet 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 (COVID-vaccinatie Informatie- en 
Monitoringsysteem). 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 binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle 
andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit 
binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% 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). Voor Vaxzevria® 
(AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn 
toegediend. 
Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd. 

4. T/m week 12 wordt van leveringen van Pfizer aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering 
plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Wanneer er geen onderscheid mogelijk is 
tussen eerste en tweede dosis (dit geldt voor 48.057 vaccinaties) dan is de eerste en tweede dosis naar rato 
toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 
2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Voor Moderna geldt dat aangenomen is dat alle 2e doses 
exact 4 weken na de 1e doses plaatsvinden. 


