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*Let op! De gegevens waarop deze afbeelding is gebaseerd veranderen continu. Start en snelheid  
van vaccineren zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. De planning is afhankelijk van  
o.a. epidemiologische ontwikkelingen en goedkeuring, werking, levering en distributie van vaccins. 

Op basis van ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt. De 
meest recente informatie is te vinden op www.coronavaccinatie.nl.
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Medisch specialist / huisarts
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GGD / huisarts

Werkgever

Lokale diensten  
publieke gezondheid

Instellingsarts

GGD

Huisarts

Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen 
273.000

Medewerkers gehandicaptenzorg 
258.000

Medewerkers wijkverpleging en Wmo (huishoudelijke hulp, maaltijdondersteuning, dagbesteding dementerende ouderen)
204.000

Bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling
155.000

Mensen van 50–59 jaar en daarna van 18-50 jaar (zonder medische indicatie)*** 
7.100.000 – Van oud naar jong

Alle overige zorgmedewerkers***

Inwoners St. Eustatius en Saba, alle bevolkingsgroepen – 3.900

Inwoners (overige) BES en CAS eilanden van 18-60 jaar*** – 243.000

Medewerkers directe COVID-zorg
40.000

Huisartsen en hun medewerkers  
38.000

Medewerkers intramurale ggz en ggz-crisisdiensten
25.000

Vaccinatiestrategie*

Zorgmedewerkers BES en CAS eilanden – 8.400

Inwoners (overige) BES en CAS eilanden ouder dan 60 jaar – 86.000

**De totale omvang van de groep mobiele en niet mobiele thuiswonenden 
vanaf 60 jaar bedraagt circa 4.300.000 personen.

***Start- en einddatum van deze groepen zijn afhankelijk van tijdige  
en voldoende levering van vaccins.

Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling
77.000

Niet mobiele thuiswonenden vanaf 65 jaar**
Van oud naar jong

Thuiswonenden van 60 tot en met 64 jaar**
Van oud naar jong

Intramurale ggz-cliënten
60.000

Mensen van 18-60 jaar met een  
medische indicatie (hoog risico)

Mensen van 18-60 jaar met een 
medische indicatie (overig)

Mobiele thuiswonenden vanaf 65 jaar **
Van oud naar jong

Vaccinerende zorgmedewerkers mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze toedienen.

2020 2021 2022
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 TOTAAL

BioNTech/Pfizer 0,2 2,4 7,8 6,8 2,7 - 19,8
Moderna - 0,4 1,4 5,0 7,4 - 14,2
AstraZeneca - 1,5 4 6,2 - - 11,7
CureVac - - - 5,1 2,8 2,8 10,7

Indicatief leveringsoverzicht 
COVID-19 vaccins (x 1mln)

2020 2021 2022
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 TOTAAL

Janssen - - 3,0 6,0 2,3 - 11,3
Sanofi - - - - 5,8 5,9 11,7
Novavax - - 0,6 1,0 1,2 1,0 3,8
Valneva - - - - - 1,2 1,2

TOTAAL 0,2 4,3 16,8 30,1 22,2 10,9 84,5 Alle leveringen zijn onder voorbehoud van markttoelating.


