
  

 

Oproep aan de minister van VWS, Hugo de Jonge 

 

 

 

 

 

Vaccineer alle mensen met een medisch risico uiterlijk begin mei 

 

 

De ondertekenaars van deze oproep zijn blij dat is gestart met de vaccinatie van mensen 

met een zeer hoog medisch risico. Maar we hebben grote zorgen over de groep met een 

medische indicatie die volgens de huidige planning pas in juni een vaccinatie krijgen: 

Ruim een miljoen mensen die jaarlijks de griepprik krijgen, lopen extra veel risico bij een 

besmetting met corona. Patiënten-, cliënten-, en ouderenorganisaties roepen op dat deze 

groep uiterlijk begin mei, en dus vóór gezonde mensen onder de 60 jaar, wordt 

gevaccineerd. Afgelopen oktober pleitten deze organisaties al voor voorrang voor deze 

groep (manifest Voorrang vaccinatie, sept 2020).  
 

 

Versimpelen 

De groep mensen die jaarlijks de griepprik krijgen is goed in beeld. Huisartsen laten 

jaarlijks zien dat zij deze groep snel en efficiënt kunnen vaccineren. Dat protocol zou nu 

ook moeten kunnen: vaccineer deze groep begin mei tegen corona net als begin oktober 

tegen de griep.  

 

 

Andere kwetsbaren 

In april kan ondertussen gekeken worden welke mensen afgelopen jaar geen griepprik 

hebben gekregen, maar wel tot dezelfde risicogroep behoren. Zoals bijvoorbeeld mensen 

met kanker, mensen met een combinatie van een psychische aandoening en verhoogd 

medische risico. En ook de 16 en 17 jarigen met een kwetsbare gezondheid. Ook voor hen 

is er inmiddels één vaccin toegelaten. Bovendien moet de groep van 65 tot 74 jarigen niet 

onbedoeld naar achteren worden geschoven. Vaccineer daarnaast ook de groep 

mantelzorgers die een onvervangbare rol hebben in de dagelijkse veiligheid en 

bestaanszekerheid van ernstig gehandicapte of chronisch zieke kinderen en volwassenen. 

 

 

 



  

Einde aan isolement 

Wanneer uiterlijk begin mei echt alle kwetsbaren zijn gevaccineerd maken we een einde 

aan het sociaal isolement waarin vele gezinnen met een kwetsbare ouder of kind soms al 

meer dan een jaar verkeren.  

Ons pleidooi: geef mensen met een medisch risico voorrang op gezonde mensen. 
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