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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN DE REGIO GOOI EN VECHTSTREEK 
 
Datum indiening: 3 juni 2021 
 

 

 
Indiener: A.T. Keesman 
 
Fractie: PvdA Weesp 
 

 
Type vraag: 
0  Schriftelijke vraag ex artikel 40 Reglement van Orde 
0  Technische vraag  
X  Algemene (politieke) vraag 
 

 
Vraag naar aanleiding van twitterbericht van GGD GHOR Nederland dd 3 juni 2021 
 

 
In het GGD GHOR twitterbericht dd 3 juni 2021 staat het volgende: “… dat met ingang van 
maandag 7 juni 2021 alle GGD'en Covid-19 vaccinaties gaan stempelen, als mensen daar 
op locatie naar vragen”. 
 
De PvdA Weesp heeft hierover de volgende vragen, die als vervolg op onze vragen van 12 
mei 2021 en uw antwoorden van 2 juni 2021 gezien kunnen worden: 
 

1. Is het correct om aan te nemen dat de GGD Gooi en Vechtstreek vanaf 7 juni de 
COVID vaccinaties op verzoek ook in het “gele boekje” zal registreren? 
Correct 

 

2. Geldt dit ook met terugwerkende kracht, dat wil zeggen voor mensen die op het 
moment van hun tweede vaccinatie hun eerste vaccinatie ook willen laten registreren 
in het gele boekje, of mensen die beide vaccinaties al hebben gehad en deze alsnog 
willen laten registreren in het gele boekje? 
Correct 

 

3. Kunnen mensen die hun vaccinatie elders (bijvoorbeeld bij de huisarts) gekregen 
hebben deze bij de GGD G&V laten registreren in het gele boekje? (mits ze de 
registratiekaart coronavaccinatie kunnen overleggen) 
Ja 

 

4. Veel mensen beschikken niet over een “geel boekje”. Wordt deze bij de GGD G&V 
verstrekt aan hen die dat willen? Zijn daar kosten aan verbonden? 
Het wordt niet verstrekt, mensen kunnen het zelf bestellen bij SDU. Daar zijn kosten 
aan verbonden. 

 

5. Zal de GGD G&V mensen die worden opgeroepen voor vaccinatie vanaf nu ook 
attenderen op de mogelijkheid om de vaccinatie te laten registreren in het gele 
boekje? En zal de GGD G&V mensen ook attenderen op de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de vaccinaties te laten registreren in het gele boekje? Zo ja, op 
welke wijze gaat de GGD G&V dit doen? 
Ja, via onze website en social media en persoonlijk mondeling op onze 
vaccinatielocaties. 
 

 
(antwoorden per vraag/onder de vraag s.v.p.) 
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Verwachte datum van afdoening: Binnen de gebruikelijke termijn 
 

 
Openbaar 
 

 


