
  

 

 

 

De Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam is een onderdeel van de Gemeente Amsterdam 

De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 

 

 

 

Datum  maart 2023 

 

 

Onderwerp Rijksvaccinatiecampagne maart 2023  

 

 

Beste collega, 

 

De Rijksvaccinatiecampagne voor kinderen vanaf 9 jaar start weer in maart 2023. Begin maart ontvangen 

kinderen vanaf 9 jaar hun uitnodiging voor de vaccinaties voor BMR, DTP, HPV en Meningokokken. De 

vaccinaties worden op groepslocaties gegeven in Amsterdam en Amstelland.  

 
Eén prikdag per gebied. 

Kijk in het schema op ggd.amsterdam.nl/vaccineren wanneer uw wijk aan de beurt is. Per gebied is er één 

locatie en dag waarop de vaccinaties gegeven worden. 

 

Vragen van ouders 

U kunt waarschijnlijk goed antwoord geven op vragen van ouders. Mochten zij toch meer informatie nodig 

hebben, verwijs dan altijd door naar de GGD Amsterdam, afdeling Jeugdgezondheidszorg, bereikbaar via  

020 555 5961. Veel gestelde vragen en meer informatie vindt u op https://www.ggd.amsterdam.nl/vaccineren 

 

Meer informatie 

Heeft u nog andere vragen, of wilt u graag meer aandacht geven aan vaccineren in uw praktijk, neem dan 

contact op via https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/contact/jeugdgezondheidszorg/   Wij denken graag met u 

mee.  

 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugdgezondheidszorg 

GGD Amsterdam-Amstelland 

 
 

 

 

 

Postbus 2200 

1000 CE Amsterdam 

ggd.amsterdam.nl 

 

 

 
 Retouradres: Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam 
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https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/vaccinaties/campagne/vaccinatieschema-voorjaar-2023/
https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/vaccinaties/campagne/?utm_campaign=vaccineren&utm_medium=pdf&utm_source=offline&utm_content=huisartsenbriefmaart2023
https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/contact/jeugdgezondheidszorg/
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