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2. Voortgang vaccinatie campagne
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Stand van zaken in de regio’s

• Deze week alle regio’s van start met vaccineren. 

• 18 regio’s hebben we akkoord en aangesloten iMPeX, 14 daadwerkelijk nu actief gebruik

• 4 regio’s werken vooralsnog in het Vaccinatieregister

• 2 regio’s in besluitvorming, in afwachting van FG advies

• 1 regio gebruikt Orion-pytheas vanwege de kleine omvang (30 registraties)

• Tot gister (donderdag 11 augustus) zijn er 5541 vaccinaties gezet

• Het landelijk callcenter biedt nu naast het informeren ook de mogelijkheid in het 

ondersteunen van het maken van afspraken, 2 regio’s maken hier gebruik van.  Het aantal 

calls per dag neemt toe



3. Toelichting voortgang iMPeX
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Goede voortgang in de implementatie en behalen gewenst security niveau van het SOC 

 Monitoring:
• API t.b.v. monitoring opgeleverd. Per 5 min nu automatische logging. De logstroom uit iMPeX

naar het SOC leidt tot het kunnen vaststellen van rechtmatig en doelmatig gebruik van het 

iMPeX systeem (negatief advies SOC ingetrokken) 

• 12-8: rapportage risico manamgentsysteem (risico’s + maatregelen) 

 Proces en inrichting

• Regioscheiding – aanvullende maatregelen korte en langere termijn. Verhoogde mate van 

zorgvuldigheid ivm doelgroep voorkant: selecteren personeel en beperkt toekennen rollen

• Werkinstructies (werkwijzen: imports, bepalen/vastleggen doelgroep, migratie dossiers)

• Data uitwisseling RIVM - voor vrijdag bezwaar via de FG (volgende slide meer informatie)

• 1/3e van registraties nu vastgelegd in iMPeX, overige deel hetzij VR, hetzij op papier. 

Belangrijk deze zsm in te voeren en te vernietigen. 





5. Gesignaleerde risico’s 
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We komen kort terug op de eerder gesignaleerde risico’s en wat daarmee gebeurt is.

 Elkaar vinden in vakantietijd: wisselingen in aanwezigheid en verschillende mate van 

betrokkenheid regio’s leidt tot verschillende afwegingen

 Aandacht voor de vaccinatie campagne leidt tot nieuwe aanmeldingen en groei doelgroep wat 

op gespannen voet staat met schaarste van het vaccin

 Gebruik eigen registratiesysteem vs landelijk systeem iMPex (dubbele registratie noodzakelijk voor 

eigen systeem en verbinding RIVM) Zoals gezegd 4 regio’s in VR, brengt zijn eigen risico’s met zich 

mee en geen landelijk zicht hierop vanuit Projectteam. Desondanks wel eerste issue landelijk 

gesignaleerd en doorgegeven 

 Vertraging in de uitrol legt druk op najaar campagne COVID



6. Mededeling
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 Wijziging statuten LCCB

 Start 18 augustus met scenario’s vanuit VWS, afvaardiging projectteam MPX en RIVM aanwezig. 



7. Vragen / Opmerkingen
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