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Betreft:
Oproep: geef hart- en vaatpatiënten onder de 60 jaar met een hoog risico voorrang bij het vaccineren tegen COVID-19

Geachte heer De Jonge,
Als expertisecentrum voor mensen met hart- en vaataandoeningen maakt Harteraad zich grote
zorgen over de vaccinatiestrategie. In het bijzonder de mensen met hart- en vaataandoeningen
jonger dan 60 jaar die tot een hoog risicogroep behoren. Het gaat hierbij om de volgende groepen:
Prioriteit 1: alle patiënten met:
•
•
•
•
•
•
•

een opname op afdeling cardiologie of opname voor perifeer vaatlijden of een beroerte <
6 maanden;
congenitale hartziekten, NYHA klasse III/IV;
volwassenen met een aangeboren hartaandoening (matig complex en (ernstig) complex);
pulmonale hypertensie (NYHA klasse III/IV);
symptomatisch hartfalen (NYHA klasse III /IV, of ooit gedecompenseerd geweest);
symptomatisch aangetoond coronair lijden;
symptomatisch aangetoond perifeer vaatlijden.

Prioriteit 2:
•
•
•

moeizaam te reguleren diabetes;
obesitas (BMI>35);
milder coronair lijden, hartfalen en pulmonale hypertensie.

Deze groepen zijn gebaseerd op een wetenschappelijke publicatie in Journal American College of
Cardiology1. Recente cijfers uit Nederlands onderzoek (binnenkort openbaar) onder mensen met
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https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/ten-points-to-remember/2021/02/11/22/15/ACCHealth-Policy-on-COVID-Vaccine
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hart- en vaataandoeningen jonger dan 60 lijken de Amerikaanse cijfers uit de JACC te bevestigen.
Zodra de cijfers definitief zijn, zullen Harteraad met de Hartstichting deze met u delen.
De genoemde groepen lopen een aantoonbaar groot risico op ernstige gevolgen na een besmetting
met COVID-19. We vragen u om deze groep mensen eerder te vaccineren dan hun gezonde
leeftijdgenoten.
Een groot deel van deze groep leeft al ruim een jaar in een sociaal isolement. Dit heeft negatieve
gevolgen voor het welbevinden en de gezondheid van deze groep mensen en hun naasten.
Deze oproep wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de
Hartstichting en de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen.

Met vriendelijke groet,

Anke Vervoord,
Directeur Harteraad
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