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Vaccinatie Covid-19 mensen met een kwetsbare gezondheid

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Met belangstelling hebben we kennis genomen van het advies van de Gezondheidsraad 1 en de
Kamerbrief2 over de vaccinatiestrategie Covid-19. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), MIND,
KBO-PCOB en MantelzorgNL zijn blij dat mensen met een kwetsbare gezondheid als prioriteit 3
benoemd zijn. Wel zien we belangrijke aandachtspunten in de verdere uitvoering van de
vaccinaties en de communicatie daarover.
1. Verschaf duidelijkheid over de doelgroep mensen met een medische indicatie.
In de komende periode gaat de regering een vaccinatiestrategie bepalen. Daarin wordt de volgorde
waarin mensen een vaccin aangeboden krijgen beschreven. Uitgangspunt voor het opstellen is de
vaccinatiestrategie van de Gezondheidsraad. Die heeft groepen bepaald op basis van medische
risico’s. In deze volgorde komen jongere mensen met een kwetsbare gezondheid pas later aan de
beurt. Wij zijn van mening dat ook deze groep bij de eerste geprioriteerde groepen hoort. Tevens
dient het begrip ‘medische indicatie’ verder toegelicht of uitgewerkt te worden. Alleen zo
voorkomen we dat specifieke groepen gemist gaan worden. Denk aan mensen met een spierziekte,
zoals Duchenne of mensen met psychiatrische problemen. En mensen met psychische/lichamelijke
aandoeningen die verblijven in instellingen of beschermd wonen locaties.
>Wilt u de minister vragen om de definitie van ‘medische indicatie’ nader te
omschrijven en te verhelderen welke prioriteit mensen met een medische indicatie en
jonger dan 60 jaar hebben bij de vaccinatie?
2. Geef mantelzorgers en naasten ook prioriteit bij vaccinatie
Ook mantelzorgers en naasten van mensen met een medische indicatie moeten tot de eerste
doelgroep behoren. In sommige gevallen zullen mensen met een beperking of chronische
aandoening niet gevaccineerd kunnen worden. In die gevallen biedt vaccinatie van de
mantelzorgers of naasten een extra, noodzakelijke bescherming. Maar ook in bredere zin is het
belangrijk dat mantelzorgers en naasten gevaccineerd worden. Vaak vervullen zij een essentiële,
moeilijk tot niet vervangbare rol bij het verlenen van zorg. Juist in de coronacrisis is het tekort aan
beschikbare zorgverleners groot en kunnen mantelzorgers en naasten zeker niet ‘gemist’ worden.
>Wilt u de minister vragen om te borgen dat ook mantelzorgers en naasten van
mensen met een kwetsbare gezondheid prioriteit krijgen bij de vaccinatie?
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3. Betrek patiënten-, cliënten- en ouderenorganisaties bij de uitvoering en voorlichting
Het is belangrijk dat de toediening van een passend vaccin in één keer goed verloopt. Betrek
daarom ook patiënten/cliënten-, naasten/familie- en ouderenorganisaties bij de voorbereiding van
de uitvoering. Dit om te voorkomen dat specifieke groepen mensen met een medische indicatie
gemist worden. En om ervoor te zorgen dat de organisatie van de vaccinatie optimaal voorbereid
en uitgevoerd wordt. Voor specifieke groepen moeten er maatwerkoplossingen komen. We kunnen
het model van de griepvaccinaties niet zonder meer één op één kopiëren naar de Covid-19
vaccincampagne. Zo is het voor bepaalde groepen belangrijk dat de vaccinatie zo dichtbij mogelijk
of waar nodig thuis wordt aangeboden. En dat op de locaties voor vaccinatie voorzorgsmaatregelen
genomen worden zodat mensen geen risico lopen op besmetting.
Ook is het belangrijk dat voldoende toegankelijke, begrijpelijke en betrouwbare informatie over het
vaccin en de vaccinatie via diverse kanalen wordt aangeboden. Zorg voor tijdige informatie over
welk vaccin voor wie beschikbaar komt. Aan de communicatie zowel gericht op specifieke groepen
en rekening houdend met gezondheidsvaardigheden, willen en kunnen patiënten/cliënten-,
naasten/familie- en ouderenorganisaties een belangrijke bijdrage leveren. Zij weten als geen ander
hoe hun achterban te bereiken is en waar extra aandacht voor nodig is.
>Wilt u de minister vragen om patiënten/cliënten-, naasten/familie- en
ouderenorganisaties te betrekken bij de voorbereiding van de uitvoering van de
vaccinaties en de communicatie daarover?

We vragen u deze punten naar voren te brengen in de Kamer. Heeft u vragen naar aanleiding van
deze brief dan zijn we graag beschikbaar.
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