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Onderwerp: Bestrijding nieuwe Influenza 
 
Geachte raadsleden, 
 
Zoals u weet heeft de situatie rondom de bestrijding van de Nieuwe Influenza A in de afgelopen 
weken een turbulente ontwikkeling doorgemaakt. 
 
Ministerieel besluit 
Tot 9 november was nog sprake van de vaccinatie van een beperkte risicogroep. Sinds het 
besluit van de minister van VWS op 9 november 2009 komen nu ook kinderen in de 
leeftijdscategorie van 6 maanden tot en met 4 jaar en de huisgenoten van kinderen tot 6 maanden 
voor vaccinatie in aanmerking. Een kosteloze vaccinatie die nog steeds geschiedt op vrijwillige 
basis. Met het besluit van de minister van VWS hebben gemeenten op basis van de Wet publieke 
gezondheid de opdracht gekregen de vaccinatie van de op 9 november aangewezen doelgroepen 
uit te voeren. Gemeenten hebben deze opdracht voor uitvoering neergelegd bij de GGD en in deze 
regio bij GGD Rotterdam Rijnmond. Gelet op de betrokkenheid van meerdere disciplines bij deze 
vaccinatie gebeurt dit in nauwe afstemming met de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond/Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (VRR/GHOR) en de directies 
Veiligheid en Middelen en Control van de Bestuursdienst. 
 
De burgemeester is in dit kader en op basis van de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor 
het nemen van bestuurlijke maatregelen, de wethouder (met de portefeuille) Volksgezondheid voor 
de wijze waarop de GGD haar regierol en de bestrijding uitvoert, de wethouder Organisatie voor de 
continuïteit binnen het concern en de wethouder Jeugd voor de maatregelen voor de doelgroep 
jeugd. 
 
Aantallen leeftijdsgebonden vaccinatie 
In de regio Rotterdam-Rijnmond gaat het in totaal cm 71.255 kinderen in de leeftijdscategorie van 6 
maanden tot en met 4 jaar en 18.973 huisgenoten van kinderen in de categorie tot 6 maanden. In 
totaal betreft het daarmee 90.228 personen die voor vaccinatie in aanmerking komen. De 
gegevens over de aantallen personen zijn gebaseerd op de Gemeentelijke Basisadministratie 
(GBA).  
De personen uit de doelgroep krijgen in de week van 16 november 2009 de oproepkaart 
thuisgestuurd. Daarbij wordt algemene informatie verstrekt over de vaccinatie en een 
telefoonnummer waar men terecht kan met vragen over de vaccinatie. Daarnaast wordt 
regiospecifieke informatie verschaft over wanneer en waar men verwacht wordt voor vaccinatie. 
Er wordt rekening mee gehouden dat niet alle personen die behoren tot de doelgroepen in de GBA 
geregistreerd zijn. Door informatie te verstrekken over de vaccinatie op kinderdagverblijven, 
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scholen en buitenschoolse opvang wordt er alles aan gedaan ook deze onbekende groep te 
informeren. Indien zich uit deze groep personen melden op de vaccinatielocaties zal daar coulant 
mee worden omgegaan. 
 
Uitvoering vaccinatiecampagne 
De vaccinatie tegen de Nieuwe Influenza A gebeurt door twee entingen met een tussen liggende 
periode van drie weken. Door GGD Nederland zijn de weken voorgeschreven waarin landelijk de 
vaccinaties moeten plaatsvinden. De eerste vaccinatieronde start op maandag 23 november tot 
uiterlijk zaterdag 28 november. De tweede ronde start vanaf maandag 14 december en duurt ook 
maximaal zes dagen. De organisatie van deze massale vaccinatie vraagt van de betrokken 
organisaties een grote inspanning. Naast de omvangrijke logistieke operatie vraagt deze operatie 
om een omvangrijke personele inzet van zowel medisch als niet medisch personeel. Hiervoor zal 
een beroep worden gedaan op personeel van de gemeenten zelf. Ook de gemeente Ridderkerk zal 
personele ondersteuning leveren vanuit haar rol in het regionale rampenplan. Elke gemeente in de 
regio heeft een locatie waar per ronde een dag gevaccineerd zal worden. In Ridderkerk is dit de 
Fakkel en er wordt gevaccineerd op 25 november en 16 december volgens onderstaand schema.  
 
Woensdag 25-11-2009 1e prik  6-12 maanden  8.30-9.45 u 
Woensdag 16-12-2009 2e prik  1-2 jaar   9.45-11.00 u 
     2-3 jaar   11.00-12.15 u 
     3-4 jaar   13.15-14.30 u 
     Huisgenoten  14.30-15.45 u  
 
Communicatie 
In de media is veel aandacht voor deze grootschalige vaccinatie. De GGD Rotterdam-Rijnmond en 
de VRR-GHOR hebben gezamenlijk een persbericht uitgedaan, waarin zo veel mogelijk feitelijke 
informatie is verstrekt. De GGD en VRR-GHOR proberen door veel optredens in lokale media de 
bekendheid met de vaccinatiecampagne en de bereidheid om het vaccin te halen, te vergroten. 
Tevens zullen we actief communiceren over het waarom en het nut van deze vaccinatie.  
 
Bestuurlijke betrokkenheid 
Het bestuur van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond wordt door GGD-RR in 
afstemming met de VRR-GHOR op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de 
vaccinatie tegen de Nieuwe Influenza A door middel van zogenaamde "bestuurlijk memo's". De 
vaccinatie voor de Nieuwe Influenza A vraagt niet alleen een grote organisatorische inspanning, 
maar vraagt ook veel van de inwoners van onze regio. Om die reden zullen wij op onze beurt de 
betrokkenheid tonen door zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op de priklocatie. Wij hopen u 
hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan 
zullen we die uiteraard melden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders,  
 
 
 
Mw. Drs. H. R. van den Berg 
Wethouder Volksgezondheid 
 
 


