
       

    
Beste leden, 
 

Graag informeren we je over de voortgang wat onze 
activiteiten met betrekking tot de vaccinaties tegen Covid-19.  
Zoals bekend hebben we in ons gezamenlijk manifest opgeroepen mensen met een kwetsbare 
gezondheid bij voorrang te vaccineren. Dat manifest is goed ontvangen. Mensen met een kwetsbare 

gezondheid behoren tot de eerste groepen van mensen die worden ingeënt.  
 
We zijn blij dat er nu een strategie ligt. Het is begrijpelijk dat er soms andere stappen gezet moeten 
worden ivm beschikbaarheid van vaccins of andere urgente redenen. Zoals de keuze van de 

overheid/VWS om nu eerst een speciaal aangewezen groep zorgverleners in de acute zorg en bij 
zorginstellingen te vaccineren.  
Wel blijft staan dat mensen met een kwetsbare gezondheid vervolgens als één van de eerste groepen 

aan de beurt moeten zijn. Een vraag daarin is hoe mantelzorgers het beste hierin kunnen worden 
meegenomen; hierover zijn we in overleg met MantelzorgNL.  
 
Nu de vaccinatiestrategie is opgesteld 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/04/vaccinatiestrategie-flowchart) en er 
meer duidelijkheid is, is het van belang dat het vaccineren zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.  
In de overleggen met VWS blijven we er op wijzen dat mensen met een kwetsbare gezondheid zo snel 

mogelijk uitgenodigd moeten worden voor de vaccinatie. En dat de vaccinatie zo georganiseerd 
wordt dat iedereen die aan huis gebonden is ook tijdig het vaccin ontvangt. Daarnaast blijven we alert 
op de uitvoering, en mogelijke problemen.  
Want er spelen nog vele onzekerheden: wanneer worden de verschillende vaccins toegelaten? Wat is 

de voorraad per vaccin? Pas als dit duidelijk is, weten we ook of de uitvoering zoals bedacht ook 
daadwerkelijk kan plaatsvinden. Mochten aanpassingen nodig zijn, dan zullen we als 
Patiëntenfederatie opnieuw beoordelen of de belangen van mensen met een kwetsbare gezondheid 

voldoende meegenomen zijn in de besluitvorming op dat moment.   
 
Ook zullen we met partners bevorderen dat informatie over de vaccins en de uitvoering van de 
vaccinatie voor iedereen beschikbaar en begrijpelijk is. Alleen dan kunnen mensen juiste keuzes 

maken en voorkomen we misverstanden en onnodige ruis.  
 
Als laatste wijzen we erop dat het goed is om jullie achterban te informeren.  

In ieder geval weten we dat het goed zou zijn als mensen met een kwetsbare gezondheid zich melden 
bij hun huisarts, als ze een vaccinatie willen. Sommige mensen zijn namelijk niet direct in beeld bij de 
huisarts (krijgen bv. ook geen oproep voor de griepspuit).  
Laat mensen verder vooral contact opnemen hun behandelaar als ze twijfelen over de voor/nadelen of 

je je wel/niet moet laten vaccineren. 
Verder adviseren we je om in overleg te treden met je medisch adviseur, adviesraad, of de aan je 
organisatie verbonden groep medisch specialisten of het zinvol/noodzakelijk is om een meer algemeen 
advies voor de eigen achterban te formuleren. 

 
We verwachten vandaag een Kamerbrief over het vaccinatiebeleid. Vandaag is er ook een debat in de 
Tweede Kamer dat we zullen volgen. 

Uiteraard melden we nieuwe ontwikkelingen via de updates van iedere maandag, of via de mail.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Maarten de Gouw | Ledenmanager 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/04/vaccinatiestrategie-flowchart


 


