
 
 

Persbericht 

Zaandam, 1 februari 2021 

GGD Zaanstreek-Waterland gaat 8-, 13- en 14-jarigen inenten  

Ruim 9000 kinderen hebben een uitnodiging gekregen om een inenting bij GGD Zaanstreek-Waterland 
te halen. Het gaat om een prik tegen BMR/DTP, HPV of Meningokokken. In de periode van 15 februari  
tot en met 4 maart vaccineert de GGD op verschillende locaties in onze regio. 

Data en tijden 

Vanwege de coronamaatregelen zijn de afspraken zo gepland dat kinderen, jongeren en ouders elkaar 
zo min mogelijk treffen. De GGD biedt de vaccinatie op de volgende dagen aan:  

- Maandag 15 februari, Pop- en Cultuurhuis PX 

W.J. Tuijnstraat 15 (ingang aan de Zeestraat), 1131 ZH Volendam 

Van 11.00 uur tot 16.00 uur 
 

- Woensdag 17 februari, Sporthal: De Tref 
Drielse Wetering 84, 1509 KR Zaandam 

Van 11.00 uur tot 16.00 uur 

 
- Donderdag 18 februari, Sporthal: Wormer 

Spatterstraat 21, 1531 DA Wormer 
Van 11.00 uur tot 16.00 uur 

 

- Vrijdag 19 februari, Sporthal: De Vaart 
Koggenland 88, 1447 CN Purmerend 

Van 11.00 uur tot 16.00 uur 
 

- Dinsdag 2 maart, Sporthal: Wormer 
Spatterstraat 21, 1531 DA Wormer 

11.00 uur tot 16.00 uur 

 
- Woensdag 3 maart, Sporthal: De Tref 

Drielse Wetering 84, 1509 KR Zaandam 
Van 11.00 uur tot 16.00 uur 

 

- Donderdag 4 maart, Sporthal: De Vaart 
Koggenland 88, 1447 CN Purmerend 
11.00 uur tot 16.00 uur 

Welke vaccinaties 

Volgens het landelijk geldend vaccinatieprogramma komt ieder kind in aanmerking voor inentingen. 

Deze houden de weerstand op peil die het kind bij vorige vaccinaties heeft opgedaan of voegen een 

nieuwe weerstand toe. In de regio Zaanstreek-Waterland verzorgt de GGD deze inentingen. 

 

De volgende kinderen hebben ondertussen een uitnodiging van het RIVM ontvangen: 

Kinderen geboren in 2012: voor een BMR/DTP inenting. Ook kinderen geboren in 2011 kunnen deze 

vaccinatie nog komen halen. 

Meisjes geboren in 2008: voor een HPV inenting. Ook meisjes geboren tussen 2002 en 2007 kunnen 



 
deze prik komen halen. 

Jongeren geboren in 2007: voor een Meningokokken inenting. Ook jongeren geboren tussen 2002 en 

2006 kunnen deze prik komen halen. 

Combinatie met corona 

De GGD krijgt regelmatig de vraag van ouders of het wel veilig is om de inenting te krijgen, nu het 
coronavirus ook circuleert. Hierop kunnen we ze geruststellen. De weerstand wordt niet minder na de 
prik. Kinderen zijn dus niet extra vatbaar voor het coronavirus. 

Vragen? 

Ouders kunnen vragen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch stellen op 075-6518360. Of per e-mail via 
prikafspraak@ggdzw.nl. 
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