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: verloop 1e vaccinatiedag Mexicaanse griep op 23-11-09.

Aanleiding
Op 9 november jongstleden heeft minister Klink besloten om jonge kinderen te vaccineren tegen
Nieuwe Influenza A (H1N1), op advies van de Gezondheidsraad en het RIVM. Alle kinderen in de
leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar en huisgenoten van kinderen van 0 tot 6 maanden krijgen een
oproep om een inenting te halen tegen de Mexicaanse griep. De vaccinatie is op vrijwillige basis en
vond afgelopen maandag 23 november in de Achterhoek Arena, Anholtseweg 49, te Dinxperlo, plaats.
Inhoud mededeling
Samen met de gemeente Doetinchem mochten wij in de Achterhoek het spits afbijten wat betreft deze
groots opgezette vaccinatiecampagne.
De Achterhoek Arena te Dinxperlo is gekozen als vaccinatielocatie vanwege de goede
parkeervoorzieningen. Onze Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft ons namelijk
geadviseerd de keuze te maken voor een locatie waar in ieder geval 200 auto’s geparkeerd konden
worden. Sporthallen in onze gemeente waren in dat opzicht geen juiste optie, het zou veel parkeer- en
verkeersoverlast veroorzaken en eventueel gevaarlijke situaties.
Overigens bleek in de loop van de dag dat de Achterhoek Arena een goede keuze is geweest.
Maandag waren meerdere collega’s van onze gemeente al vroeg aanwezig, rond 07.00 uur waren de
vaccins binnen en konden wij samen met de locatieleidster van de GGd starten met de inrichting van
de ‘priklijnen’.
Gedurende de dag waren er enkele piekmomenten, hieruit bleek dat niet iedereen zich aan de
opkomsttijd in zijn oproep heeft gehouden. Dit zorgde overigens niet voor problemen, met het slechte
weer heeft niemand buiten hoeven wachten.
De mensen die even moesten wachten konden een kopje koffie nemen of een glaasje limonade voor
de kinderen.
Een voordeel van onze locatie was het feit dat kinderen bij binnenkomst al konden kijken naar een tvscherm met K3 ook de entourage op zich leidde de kinderen af. De route in het gebouw had ook zijn
voordelen; de kinderen die nog een prikje moesten krijgen zagen pas vlak voor de prik wat er ging
gebeuren, zij kregen dus niet veel mee van hun eventueel huilende voorgangers.
Na de prik werden de kinderen getroost met een mooie kaart van de GGD en een kleurplaat van onze
gemeente.
De reacties die wij ter plekke kregen waren positief, meerdere ouders hadden ook de wachttijd
bijgehouden. Het merendeel stond met ongeveer 5 minuten weer buiten, terwijl de gemiddelde
wachttijd landelijk op 15 minuten zat. Een compliment voor de mensen die dus voor de gemeente
Aalten aan het vaccineren waren!
De opkomst was ook goed. Het streven lag landelijk tussen de 70 en 85%, wij hadden een opkomst
van 75%. In totaal waren voor de gemeente Aalten 1794 oproepen verstuurd betreffende kinderen
tussen de 6 maanden en 4 jaar alsmede huisgenoten van kinderen onder de 6 maanden.
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In aantallen houdt het in dat er ongeveer 1345 personen daadwerkelijk zijn komen vaccineren.
De gemeente ondersteunt de prikkers bij hun werkzaamheden. Dit liep uiteen van mensen de weg
wijzen, de prikkers voorzien van voldoende drinken, buggy’s verplaatsen voor een snel verloop en het
aanbieden van de kaartjes en kleurplaten aan de kinderen. Tevens heeft onze afdeling communicatie
ons goed geholpen bij de perscontacten. Er was namelijk veel aandacht van de pers toen duidelijk
werd op welke locatie wij vaccineerden. De communicatiemedewerksters hebben de journalisten goed
geïnstrueerd wat wel en niet was toegestaan, dit verliep gelukkig zonder problemen.
Over 3 weken, op 14 december, vindt de tweede vaccinatiedag plaats. Het draaiboek van afgelopen
maandag wordt de 14e ook gebruikt, gezien de goede ervaringen.

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
- Plattegrond van de route in de Achterhoek Arena.
- draaiboek vaccinatie mexicaanse griep

